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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menuraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan

mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan

kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan hasil

penelitian dari data yang diperoleh penulis serta dari hasil pengamatan selama

melakukan penelitian yaitu :

1. Secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah,

artinya dengan diterapkanya standar akuntansi pemerintahan dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh

pemerintah kota Bandung sudah memenuhi karateristik laporan keuangan

yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat

dipahami.

2. Secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya

dengan semakin tingginya kompetensi sumber daya manusia setiap individu

yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintahan Kota Bandung akan meningkatkan kualitas laporan keuangan

yang disajikan, karena dengan semakin tingginya kompetensi sumber daya

manusia menunjukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai

mengenai peran dan tugas setiap individu di instansi pemerintah dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan

PSAP untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Secara simultan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dengan adanya penerapan
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standar akuntansi pemerintahan dan memiliki pegawai dengan kompetensi

yang baik maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

5.2 Saran

1. Bagi DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota

Bandung yang menjadi subjek dalam penelitian ini

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan dari variable penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan

variable kompetensi sumber daya manusia. Terlepas dari hasil tersebut,

masih terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh instansi

pemerintah guna meningkatkan kinera instansi pemerintah. Pemerintah

disarankan agar dapat meningkatkan pemahaman setiap pegawai

instansi pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintahan

khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP 71 tahun

2010. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan

pemahamam mengenai standar akuntansi pemerintahan dan

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia diantaranya yaitu

dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai di instansi pemerintah

secara berkala tentang pemahaman konsep dasar dan implementasi

penggunaan standar akuntansi pemerintahan, mewajibkan pendidikan

berkelanjutan untuk setiap pegawai di instansi pemerintah, dan

mengikuti berbagai sosisalisai atau seminar yang diadakan oleh

Bimtek atau pemerintah. Selain itu pemerintah juga disarnakan

sebaiknya lebih memperhatikan sumber daya manusia terutama bagian
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keuangan yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah agar

diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki latar belakang dan

strata pendidikan yang sesuai dengan bidangnya yaitu akuntansi. Hal-

hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan pemahaman

mengenai standar akuntansi pemerintahan dan meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia pegawai di instansi pemerintah

sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor

dalam penelitian ini yaitu penerapan sstandar akuntansi pemerintahan

dan kompetensi sumber daya manusia, namun dapat menambah faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan yang dihasilkan seperti halnya faktor sistem pengendalian

internal, teknologi informasi dan faktor lainnya.

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti berikutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas di satu

Dinas yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintahan KotaBandung yang menjadi subjek dalam penelitian ini,

namun dapat menambah subjek penelitiannya.


