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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan pada 14 Dinas di Kabupaten Karawang, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah sudah baik, variasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan. Jadi, dengan

diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan 14 Dinas Kabupaten Karawang, dengan memenuhi

karakteristik dari laporan keuangan yang berkualitas antara lain relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun, belum semua

indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diterapkan

dengan sangat baik.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya

Manusia sudah sangat baik, variasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan. Jadi, dengan

semakin tingginya Kompetensi Sumber Daya Manusia setiap pegawai

yang dimiliki oleh 14 Dinas Kabupaten Karawang akan meningkatkan
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Kualitas Laporan Keuangan yang disajikan. Semakin tinggi Kompetensi

Sumber Daya Manusia menunjukan pengetahuan, keterampilan dan sikap

yang memadai mengenai peran dan tugas setiap pegawai di instansi

pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas sesuai dengan PSAP untuk menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas sesuai dengan karakteristik dari laporan keuangan sendiri

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kompetensi

sumber daya manusia pada 14 Dinas di Kabupaten Karawang sudah sangat

baik.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 14 Dinas di

Kabupaten Karawang. Artinya dengan penerapan sistem pengendalian

intern pemerintah yang baik dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh

14 Dinas Kabupaten Karawang sudah berkompeten maka dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan bagi Dinas-dinas terkait:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 14 Dinas di

Kabupaten Karawang perlu ditingkatkan agar Kualitas Laporan Keuangan

yang dihasilkan baik. Dinas-dinas di Kabupaten Karawang perlu
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meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terutama

pada aspek-aspek: (1) Pimpinan membangun hubungan kerja yang baik

dengan mewujudkan adanya mekanisme saling uji antar Dinas, (2) Dalam

mengidentifikasi resiko, entitas menggunakan metodologi yang sesuai

tujuan instansi dan tujuan tingkat kegiatan secara komprehensif, (3) Dalam

menganalisis resiko, Dinas menentukan dampak dari resiko, (4) Pimpinan

Dinas menetapkan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai

dalam melakukan otorisasi atas transaksi, (5) Pimpinan Dinas dan para

jajarannya menyediakan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (6)

Pimpinan Dinas dalam melakukan evaluasi, mempunyai bagian audit

internal yang terpisah untuk mereview dan menguji efektivitas sistem

pengendalian intern.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada 14 Dinas di Kabupaten

Karawang perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan Kualitas Laporan

Keuangan yang baik. Aspek-aspek Kompetensi Sumber Daya Manusia

yang perlu ditingkatan terutama: (1) Saya memahami Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan baik, (2) Saya

mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan, dan

(3) Saya bekerja berdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum.

3. Aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dari segi laporan keuangan agar

Kualitas Laporan Keuangan 14 Dinas di Kabupaten Karawang baik, antara

lain: (1) Laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah untuk
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memberikan informasi besarnya sumber daya yang dibutuhkan Dinas-

dinas terkait dengan penyusunan anggaran, (2) Dalam penyusunan laporan

keuangan, informasi yang disajikan tidak ada salah saji, (3) Laporan

keuangan dapat digunakan untuk membandingkan anggaran dan laporan

keuangan antara satu Dinas dengan Dinas lainnya, dan (4) Laporan

keuangan menggunakan perkiraan yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan sehingga dapat dipahami.

4. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti ulang masalah SPIP, disarankan

untuk menambahkan dimensi General Control dan Application Control

karena kegiatan penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan 14

Dinas Kabupaten Karawang sudah berbasis komputer. Selain itu, saran

bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk meneliti faktor lain yang mendukung

peningkatan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini masih banyak

faktor yang dapat mendukung kualitas laporan keuangan selain sistem

pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia

misalnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan

terhadap perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan (adequate

disclosure).


