
97 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP), dan pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut; 

1. Kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kota 

Pekanbaru. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia 

yang dimiliki sub bagian akuntansi  maka semakin baik pula kualitas 

LKPD yang dihasilkan. 

2. Penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kota 

Pekanbaru. Pelaksanaan SAP secara konsisten sesuai dengan aturan 

yang berlaku masih belum optimal pelaksanaanya sehingga cenderung 

menghasilkan kualitas LKPD yang kurang berkualitas 

3. Pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kota 

Pekanbaru. Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi yang 

dimiliki sub bagian akuntansi  maka semakin baik pula kualitas LKPD 

yang dihasilkan. 
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4. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi 

pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah kota Pekanbaru. 

5.2 Implikasi Hasil Penelitan 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, implikasi dari penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi pemerintah daerah kota Pekanbaru, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk OPD pemerintah 

kota Pekanbaru dalam proses penyusunan laporan keuangan agar dapat 

tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan 

standar akuntansi pemerintah secara konsisten dan optimal dan 

meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi. 

2. Pemerintah kota Pekanbaru diharapkan lebih sering melakukan 

sosialisasi, pelatihan, bimbingan kerja keuangan terhadap SDM di 

OPD pemerintah kota Pekanbaru sehingga dapat meningkatkan 

kompetensi SDM dan terlaksananya penerapan standar akuntansi 

pemerintah secara konsisten dan optimal. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan 

penelitian,diantaranya: 
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1. Penelitian ini tidak dapat mencapai keseluruhan satuan kerja perangkat 

daerah di pemerintah kota Pekanbaru. Karena ada beberapa kuesioner 

yang tidak kembali dari beberapa OPD di pemerintah kota Pekanbaru. 

2. Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel independen yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Diharapkan kepada 

peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan variabel independen 

lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. 

3. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebaran 

kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara. Ada baiknya 

pengumpulan data dilengkapi dengan daftar pertanyaan lisan melalui 

wawancara. 

5.4 Saran 

1. Saran saya terhadap peneliti selanjutnya agar bisa mendapatkan  data 

secara keseluruhan dari semua OPD yang ada, agar hasil penelitian 

yang didapat lebih maksimal. 

2. Saran saya terhadap peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa 

mempertimbangkan variabel independen lainnya yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan daerah, sehingga hasil yang didapatkan 

lebih maksimal. 

3. Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melengkapi metode 

penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan 

wawancara langsung.  

 


