
 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan 

teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan 

sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan sub-bagian 

akuntansi dan keuangan di OPD Kabupaten Kebumen memiliki 

kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi 

kuantitas dan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang berkualitas. 

2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan SDM yang kurang 

kompeten dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

sehingga penerapan sistem tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. 



 

3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi di OPD Kabupaten Kebumen sudah cukup optimal di 

mana semua sub-bagian akuntansi dan keuangan sudah dilengkapi 

dengan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan terhubung 

dengan jaringan internet yang memadai. 

4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen. Para pegawai sub-bagian akuntansi dan 

keuangan di OPD Kabupaten Kebumen sudah memiliki pemahaman yang 

memadai tentang standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat 

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sub-bagian akuntansi dan keuangan di 

OPD Kabupaten Kebumen sudah menerapkan sistem pengendalian 

internal yang memadai yang menjamin atau menyediakan informasi 

keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

 



 

5.2 Implikasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada 

penelitian ini, maka diperoleh implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen 

hendaknya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai sub-

bagian akuntansi dan keuangan. Mengingat bahwa sumber daya manusia 

merupakan aset atau salah satu elemen organisasi yang sangat penting 

dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, dengan meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia diharapkan tujuan pemerintah daerah 

dapat tercapai yaitu opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat 

dicapai kembali dan terus dipertahankan ditahun-tahun berikutnya. 

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen 

diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang cukup mengenai sistem 

akuntansi keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan saat menerapkan 

sistem tersebut. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik 

akan mendorong kinerja para pegawai untuk menghasilkan laporan 

keuangan pemerintah daerah yang handal. 

3. Bagi masing-masing OPD di Kabupaten Kebumen diharapkan untuk 

terus meningkatkan pemeliharaan peralatan, baik peralatan teknologi 

informasi maupun keseluruhan yang dapat menunjang proses penyusunan 



 

laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, pemanfaatan teknologi 

informasi dapat dilakukan dengan maksimal tanpa terhalang faktor-faktor 

teknis yang dapat menghambat kinerja OPD secara keseluruhan. 

4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen 

diharapkan untuk mengadakan sosialisasi atau rutin memberikan 

pelatihan-pelatihan tentang standar akuntansi pemerintahan untuk para 

pegawai sub-bagian akuntansi dan keuangan agar pemahaman tentang 

standar akuntansi keuangan daerah meningkat, sehingga dapat 

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang handal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Bagi masing-masing OPD di Kabupaten Kebumen diharapkan untuk 

terus meningkatkan sistem pengendalian internal dan menganalisis serta 

mengevaluasi sistem sebelumnya agar dapat mencapai tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Waktu penyebaran kuesioner penelitian ini bertepatan dengan banyaknya hari 

libur nasional. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti lebih 

memperhatikan waktu penelitian untuk meminimalisir ketidaktepatan jadwal 

dengan para responden dikarenakan kesibukan para responden.  


