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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota sukabumi untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kompetensi pengelola keuangan daerah dan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Kota Sukabumi secara parsial maupun simultan, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompetensi pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 

secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan hasil uji t sebesar 13,048 dan signifikansi sebesar 0,000. Pengelola 

keuangan daerah di SKPD kota sukabumi termasuk ke dalam kategori baik 

dari segi keterampilan, pengetahuan, dan atribut personal namun masih 

terdapat pegawai bagian keuangan di SKPD Kota Sukabumi yang bukan 

merupakan lulusan akuntansi atau berlatar belakang pendidikan akuntansi 

sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan seperti 

masih terdapat beberapa SKPD yang tidak memiliki data aset yang valid 

sehingga persoalan aset masih belum terselesaikan meskipun kota sukabumi 

telah meraih opini WTP dan untuk laporan CALK yang penulis dapat dari 
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BPKD Kota Sukabumi bahwa masih terdapat piutang tak tertagih yang 

terlampir dalam CALK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tahun 2016.   

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah dengan hasil uji t sebesar 2,836 dan signifikansi sebesar 0,007, tetapi 

pada penelitian ini masih ditemukan beberapa pegawai keuangan di SKPD 

Kota Sukabumi yang menjawab ragu-ragu atau cukup setuju dengan 

beberapa pernyataan dalam kuesioner tentang penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berarti bahwa masih terdapat beberapa SKPD yang 

masih belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan secara 

keseluruhan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan dapat mempengaruhi 

persepsi masyarakat atau pengguna laporan keuangan pemerintah daerah 

tentang opini WTP yang didapat oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 

3. Kompetensi pengelola keuangan daerah dan penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap 

kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil uji F sebesar 

151,495 dan signifikansi sebesar 0,000b. Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi telah memperoleh opini WTP dari BPK. Kompetensi pengelola 

keuangan daerah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

penelitian ini mendominasi faktor utama dalam mempengaruhi kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta relevan dengan teori mengenai 

faktor pendukung pencapaian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yaitu dibutuhkannya pengelola keuangan yang berkompeten dan 
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diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dapat diketahui 

pada hasil uji koefisien determinasi sebesar 85,8%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah 

 Pemberian penghargaan (rewards) atas peningkatan kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pengelola keuangan daerah. 

 Pemberian pelatihan dan pengembangan kepada pengelola keuangan 

daerah secara rutin seperti sebulan dua kali, dengan materi yang 

menyangkut keterampilan, pengetahuan dan atribut personal di masing-

masing instansi guna meningkatan kompetensi pengelola keuangan 

daerah di Kota Sukabumi agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan 

karakteristik kualitatif laporan keuangan dan diharapkan mampu 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sebagai pengelola 

keuangan daerah yang semestinya. 

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

 Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) harus diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

karena SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. 
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3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus dikelola dan disusun oleh 

pengelola keuangan daerah yang berkompeten yang memahami 

penyusunan LKPD dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang berlaku serta menerapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi 

tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Sukabumi untuk 

menghasilkan LKPD yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai 

bahan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

 


