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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel independen berupa 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

terhadap variabel dependen berupa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Berikut simpulan atas penelitian ini:  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 17 Dinas Pemeritah 

Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah pada 17 Dinas Pemerintah Kabupaten Garut 

termasuk dalam kategori baik. Hal itu terlihat dari hasil tanggapan responden 

mengenai setiap variabel dalam penelitian ini. Artinya Kompetensi Sumber 

Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah pada 17 Dinas Pemerintah Kabupaten Garut termasuk 

dalam kategori baik. 

2. Pengujian secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Garut. Artinya semakin kompeten Sumber Daya Manusia, maka semakin 

baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya 
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semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, maka semakin baik pula 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. 

3. Pengujian dengan uji simultan menunjukan bahwa Kompetensi Sumber 

Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya 

semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Kabupaten Garut diharapkan lebih memperhatikan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan,  masih ada beberapa indikator 

yang dapat ditingkatkan, diantaranya adalah pengumpulan bukti transaksi 

dari setiap transaksi keuangan agar dapat dijadikan sumber dokumen untuk 

setiap transaksi dalam melakukan pengidentifikasian dan pencatatan secara 

kronologis. Selanjutnya, kedisplinan para pegawai dalam melaporkan 

laporan keuangan secara konsisten dan periodik harus lebih ditingkatkan, 

hal ini dapat ditingkatkan dengan cara memberikan sanksi atau denda 

kepada satuan kerja yang telat melaporkan laporan keuangan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah, seperti Variabel 

Pengawasan Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 

serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, 

sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. 

3. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan 

ilmu akuntansi dengan penelitian secara empiris tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah  

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan dengan bertambahnya 

informasi tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem 

akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah  

ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang sumber daya manusia, 

sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. 

  

 


