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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas Surade, Puskesmas Cibitung, 

Puskesmas Jampangkulon, Puskesmas Cimanggu, dan Puskesmas Kalibunder di 

Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peneliti menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Puskesmas” ditolak dan  H1 yang menyatakan “terdapat pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Puskesmas” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang 

menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 2,264 > 2,042. 

Dengan demikian, kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara 

parsial terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan 
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keuangan Puskesmas” ditolak dan  H2 yang menyatakan “terdapat pengaruh 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan 

Puskesmas” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang 

menunjukan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu 3,804 > 2,042. 

Dengan demikian, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh 

secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh kompentensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas” 

ditolak dan H3 yang menyatakan “terdapat pengaruh kompentensi Sumber 

Daya Manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Puskesmas” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F 

yang menunjukan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel , yaitu 29,109 > 

3,316. Dengan demikian kompentensi Sumber Daya Manusia dan penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara simultan atau bersama-

sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas.  
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5.2 Saran 

  Setelah melakukan penelitian pada Puskesmas di Wilayah VI 

Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, maka penulis mencoba memberikan saran 

sebagai masukan atau bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di puskesmas, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. puskesmas seharusnya lebih meingkatkan sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan puskesmas terutama dalam pengelolaan keuangan puskesmas 

dan pelaporan keuangan puskesmas, karena walaupun tata kelola keuangan 

puskesmas sudah baik, namun banyaknya perubahan peraturan yang 

membuat puskesmas kesulitan untuk melakukan pengelolaan keuangan 

dan pembuatan laporan keuangannya. 

2. Dalam pembuatan laporan keuangan harus lebih memahami mengenai 

standar akuntansi yang dipakai oleh puskesmas agar laporan keuangan bisa 

disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan puskesmas terutama dalam pengelolaan 

keuangannya, Seharusnya puskesmas sering diberikan workshop-

workshop keuangan puskesmas dengan narasumber dari akuntan-akuntan 

handal dan kompeten dibidangnya agar puskesmas bisa lebih 

meningkatkan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan agar 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

 


