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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan identifikasi masalah, fenomena, penelitian terdahulu, teori dan 

hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan 

penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan, penulis 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan. Kurang berkualitasnya laporan keuangan disebabkan 

karena kurangnya sumber daya manusia dalam memahami dan 

menerapkan logika akuntansi. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut membuktikan 

semakin baik dan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka 

akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah.  

2. Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. Kurang berkualitasnya laporan keuangan disebabkan 

karena kurangnya pemahaman dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi 

(SAI). Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap 

kualitas laporan keuangan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin baik 
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dan meningkat penerapan sistem akuntansi instansi maka semakin baik dan 

meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi instansi 

terhadap kualitas laporan keuangan, penulis mencoba memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi 

Kegunaan ilmu ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu 

akuntansi dengan penelitian secara empiris tentang pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia dan sistem akuntansi instansi (SAI) terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah. Dan dengan bertambahnya informasi tentang 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi instansi 

(SAI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  ini diharapkan dapat 

meningkatkan wawasan tentang sumber daya manusia, sistem akuntansi 

instansi (SAI) dan kualitas laporan keuangan. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan menambah variabel independen atau variabel moderating, seperti 

sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan standar akuntansi 

pemerintahan, peran internal auditor dan lain-lain. 

Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti 

selanjutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas pada satu badan atau 

kementerian saja, namun dapat menambah subjek penelitian.  
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2. Kegunaan Operasional/ Kepentingan Praktis untuk Pemecahan Masalah 

Hasil penelitian menunjukan masih ada beberapa indikator yang dapat 

ditingkatkan, diantaranya mengenai pendidikan formal masih terdapat pegawai 

yang bukan dari latar belakang pendidikan akuntansi. Hal tersebut dapat 

ditingkatkan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan tentang 

akuntansi secara berkala. Selain latar belakang pendidikan hal yang masih 

harus ditingkatkan adalah kedisiplinan para pegawai dalam menaati peraturan 

yang berlaku, dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas kepada 

setiap pegawai yang tidak menaati peraturan yang telah diterapkan. 

Dalam penerapan sistem akuntansi instansi (SAI) hal yang harus 

ditingkatkan diataranya adalah kedisiplinan para pegawai untuk mencetak 

laporan keuangan dan dikirimkan kepada KPPN paling lambat setiap tanggal 7 

setiap bulannya untuk direkonsiliasikan. Selanjutnya, kedisiplinan para 

pegawai dalam mencetak, melaporkan laporan realisasi anggaran (LRA) dan 

neraca kepada UAPPA-W/E-1 paling lambat 5 hari setelah penyampaian 

laporan keuangan kepada KPPN. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara 

memberikan sanksi pada atau denda kepada satuan kerja yang telat melaporkan 

laporan keuangan kepada KPPN.  
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