
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 

pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 

informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual, dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Berbasis 

Akrual. 

2. Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis 

Akrual.  

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) 

Berbasis Akrual. 

4. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Berbasis Akrual.  

 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, untuk meningkatkan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi sehingga dihasilkan informasi LKPD Berbasis Akrual yang 

berkualitas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal oleh Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diarahkan untuk mendorong 

efektivitas dan efisiensi pada setiap SKPD sehingga diharapkan 

informasi LKPD Berbasis Akrual lebih dapat ditingkatkan. 

2. Lebih  mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan cara 

penggunaan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah 

terkoneksi dengan jaringan internet sehingga dihasilkan informasi 

LKPD Berbasis Akrual yang berkualitas.  

3. Pada penelitian selanjutnya lebih mendalami tentang pengaruh dan 

variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk 

lebih memperkuat hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas informasi laporan keuangan. 

4. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan metode lain, misalnya 

dengan wawancara langsung dengan responden dalam pengisian 

kuisioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban 

yang sebenarnya. 

 

 

 



 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian. 

1.  Penelitian ini hanya meneliti SKPD Pemerintah Kota Pariaman sehingga 

memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan apabila 

penelitian dilakukan menambah atau mengganti pada objek dan daerah 

penelitian yang berbeda. 

2. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner. 

Kurangnya sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab 

semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, masalah subjektivitas dari 

responden dapat mengakibatkan penelitian ini rentan terhadap biasnya 

jawaban responden.    

 


