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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Kompetensi Pegawai, dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Kediri (studi pada pegawai BPPKAD Kota Kediri) adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri. Sehingga 

semakin baik dan konsisten dalam penerapan standar akuntansi 

pemerintahan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan 

karena telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi pegawai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Kota Kediri. Sehingga menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi pegawai maka kualitas laporan keuangan 

yang di sajikan semakin baik. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem 

informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri. Sehingga  

menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi 
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akuntansi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan.  

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintahan, kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan penerapan standar akuntansi 

pemerintahan yang baik dan konsisten, didukung dengan pegawai 

pengelola keuangan yang berkompeten, dan diiringi dengan sistem 

informasi akuntansi yang baik maka akan dapat mempengaruhi 

kualitas laporan keungan pemerintah daerah Kota Kediri. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi BPPKAD Kota Kediri 

Untuk para pegawai BPPKAD Kota Kediri diharapkan untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pegawai 

yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan teknis, pemahaman terhadap standar 

akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan  sistem informasai akuntansi 
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agar lebih serius terutama sebelum masuk masa-masa audit untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Bagi Pihak Akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilm, 

khususnya mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, 

kompetensi pegawai, dan pemanfaatan sistem informassi akuntansi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri. 

Selain itu menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan 

referensi sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan 

akademisi, baik dosen maupun mahasiswa pada umumnya dan 

khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan literatur pada peneliti 

baru yang akan membahas atau mengkaji lebih dalam lagi dan 

mengungkap fenomena baru yang mungkin akan terjadi di masa depan. 

Selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan seperti peran auditor internal, pengendalian 

internal, penerapan sistem keuangan yag digunakan. Bagi penelitian 

selanjutya diharapkan menggunakan perangkat lain atau seperti google 

form dalam penyebaran kuesioner agar lebih efisien dan aman dimasa 

pandemi ini. Dengan demikian akan mendapatkan pemahaman yang 

lebih meluas dan mendalam mengenai penelitian tersebut.  


