
BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

5. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implikasi dari penelitian 

ini sebaga berikut : 
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1. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik sudah seharusnya dimiliki oleh 

setiap sumber daya manusia dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

yang dapat dilakukan dengan dengan adanya penempatan karyawan yang 

sesuai dengan keahlian atau kompetensinya adanya penerapan sanksi kerja 

yang jelas saat terjadi kelalaian dalam melaksanakan tanggungjawab. Hal 

tersebut mendukung terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas tanpa adanya penemuan kelemahan dalam penyusunan laporan 

keuangan oleh BPK. 

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang baik dalam suatu Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang membuat pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab 

dapat dilaksanakan secara terkomputerisasi dengan aplikasi-aplikasi tertentu 

yang mendukung pelasanaan tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan 

dengan baik, efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap Oranisasi Perangkat 

daerah (OPD) harus selalu menerapkan penggunaan teknologi dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan terutama berkaitan dalam 

penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang 

baik sesuai standar. Penggunaan tenaga ahli yang profesional yang bertugas 

sebagai operator sehingga aplikasi keuangan yang digunakan dapat 

dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. 

3. Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) sebaiknya selalu melakukan peningkatan dan 

evaluasi secara berkala atas sistem pengendalian yang telah diterapkan agar 
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penerapan sistem pengendalian internal dapat sesuai dengan kebutuhan 

pengendalian yang diperlukan sehingga memberikan keyakinan bahwa 

pelaksanaan kegiatan, tugas ataupun tanggungjawab sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan.  

4. Komitmen Organisasi yang dimiliki seorang karyawan akan berbeda antara 

satu dengan yang lainya dimana komitmen organisasi tersebut akan 

mempengaruhi karyawan dalam pelaksanaan pekerjaanya. Akan tetapi dalam 

pelaksanaanya komitmen organisasi tidak mempengaruhi terciptanya laporan 

keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Hal tersebut dapat terjadi 

karena karena adanya faktor-faktor lain seperti kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengedalian internal yang 

memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap terciptanya laporan keuangan 

pemerintah daerah yang berkualitas.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya adalah 

pada saat proses pengambilan data dengan menggunakan kuisioner pada 

OPD di Kabupaten Banyumas, Kuisioner harus ditinggal karena ada proses 

disposisi sehingga peneliti tidak dapat mengambil data secara langsung. 

Waktu untuk mengambil kembali kuisioner membutuhkan waktu yang 

cukup lama sekitar 2 minggu atau lebih sehingga membuat penelitian sedikit 

terhambat. 

 


