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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah, dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD 

Pemerintah Kabupaten Cilacap. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Standar Akutansi Pemerintah (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), 

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) secara simultan berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Pemerintah Kabupaten 

Cilacap. 

2. Variabel Standar Akutansi Pemerintah (X1) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 

3. Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Pemerintah Kabupaten 

Cilacap. 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 
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5. Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) merupakan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) SKPD Pemerintah 

Kabupaten Cilacap. 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah daerah Kabupaten 

Cilacap dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

memperhatikan para kualitas pegawai yang bekerja dibidang akuntansi serta 

pemanfaatan sistem akuntansi. 

2. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukan Kualitas Aparatur Pemerintah 

merupakan variabel dengan pengaruh paling dominan berperan dalam 

meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sehingga kompetensi SDM dapat 

dijadikan ukuran atau indikator bagi pemerintah daerah dalam penempatan 

posisi pegawai berdasarkan keahliannya ataupun latar belakang 

pendidikannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa menjadi acuan ataupun 

pembanding terhadap penelitian yang dilakukannya sehingga bisa didapat 

kesimpulan yang bersifat umum dan bisa member sumbangsi pemikiran 

terhadap bidang ilmu akuntansi. 

C. Keterbatasan dan Saran 

1. Para staff bagian keuangan di SKPD Pemda Cilacap memiliki jam terbang 

yang tinggi dalam bekerja sehingga sulit untuk mengisi kuesioner tepat 

waktu. 
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2. Dalam menghadapi mahasiswa yang sedang dalam penelitian, ada beberapa 

para staff di SKPD Pemda Cilacap seharusnya dapat lebih menghargai dan 

mengerti kondisi saat penelitian agar tidak mudah menolak saat pengisian 

kuesioner. 

3. Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti berpengaruh sebesar 

51%. Hal ini berarti masih ada variabel lain sebesar 49% di luar model 

penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 
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