
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear 

sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi pejabat 

penatausahaan keuangan (PPK) berpengaruh terhadap variabel kualitas 

laporan keuangan. Jadi semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia 

dalam pengeleolaan laporan keuangan daerah maka akan semakin tinggi juga 

kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Sedangkan besarnya 

kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dalam memberikan 

konstribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 13,6%. 

5.2 Saran 

1. Untuk SKPD Kota Bandung  

Berdasarkanhasilpenelitianmenunjukkanadanya pengaruh kompetensi pejabat 

penatausahaan keuangan (PPK)terhadap kualitas laporan keuangan.Hasil 

rekapitulasi tanggapan responden menunjuan bahwa kompetensi pejabat 

penatausahaan keuangan (PPK)sudah termasuk kategori baik dan kualitas 

laporan keuangansudah termasuk kategori sangat baik secara keseluruhan, 

namun terlepas dari hasil tersebut masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi 

atau ditingkatkan oleh SKPD Kota Bandung terutama mengenai kompetensi 



 

 

pejabat penatausahaan keuangan (PPK). Untuk itu disarankan kepada SKPD 

Kota Bandung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau 

kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dengan beberapa cara 

diantaranya mewajibkan pegawainya minimal berpendidikan sarjana (S1), 

dalam perekrutan pegawai harus sesuai dengan komptensi yang dimiliki 

terutama dibidang akuntansi, mengadakan pelatihan kepada pegawai mengenai 

akuntansi keuangan, mengadakan seminar mengenai akuntansi keuangan, 

penarapan standar akuntasi pemerintahan sesuai dengan PSAP, dan 

memperketat sistem pengendalian internal dibagian keuangan. Hal-hal tersebut 

diharpkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan 

faktor dalam penelitian ini saja yaitu kompetensi pejabat penatausahaan 

keuangan (PPK)ini,namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuanganseperti penerapan standar 

akuntasi pemerintahan, sistem pengendalian internal,dan faktor lainnya. 

2. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan dan memberikan gambaran 

secara luas, maka untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya subjek penelitian tidak hanya terpaku hanya pada satu SKPD 

Kota Bandung saja, namun dapat menggunakan beberapaSKPD yang 

meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 


