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idengan istandar iakuntansi ipemerintah isehingga idapat idihasilkan ilaporan ikeuangan 

iyang iberkualitas. 

 

4.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian iini itidak iterlepas idari iadanya iketerbatasan iyang idiharapkan idapat 

idiatasi idalam ipenelitian iselanjutnya. iAdapun iketerbatasan idalam ipenelitian iini 

iadalah isebagai iberikut: 

a. Keterbatasan waktu saat menyebarkan kuesioner sehingga hanya dapat 

menyebarkan kuesioner di OPD yang berada di lingkungan kantor 

walikota Bekasi saja dan hasil yang didapat menjadi kurang maksimal 

b. Lokasi yang tidak akurat seperti adanya OPD yang sudah berpindah 

tempat 

c. Tidak semua OPD di lingkungan Kantor Walikota Bekasi dapat diberikan 

kuesioner yang sudah dipersiapkan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ipengaruh istandar iakuntansi 

ipemerintah, iaudit iinternal, idan ikompetensi isumber idaya imanusia iterhadap ikualitas 

ilaporan ikeuangan ipemerintah idaaerah. 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yakni variabel dependen 

(terikat) dan variabel independen (bebas). Setelah dilakukan studi pustaka dan 

perumusan hipotesis dari penelitian, kemudian dilakukan penyebaran kuesioner 

kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi untuk mendapatkan 

data. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan 

analisis data kuantitatif, yaitu pengujian  idengan imenggunakan iuji ivaliditas, iuji 

ireliabilitas, iuji iasumsi iklasik, ianalisis iregresi ilinier iberganda, ipengujian ihipotesis 

imelalui iuji it, idan iuji ikoefisien ideterminasi i(R
2
). 

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Model uji berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 60 responden. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid dan 

reliabel, sedangkan data yang dihasilkan memenuhi asumsi klasik, 

dimana secara keseluruhan memenuhi syarat dan dapat diterima. 

b. Pernyataan hipotesis pertama dan hipotesis kedua (Ha) ditolak, maka 

variabel standar akuntansi pemerintah dan variable audit internal 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin 

baik penerapan standar akuntansi pemerintah dan peran audit internal, 

semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

c. Pernyataan ketiga (Ha) diterima, maka variabel  ikompetensi isumber idaya 

imanusia imemiliki ipengaruh isignifikan iterhadap ikualitas ilaporan 

ikeuangan ipemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, maka 
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semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan ihasil ipenelitian imengenai ipengaruh istandar iakuntansi 

ipemerintah, iaudit iinternal, idan ikompetensi isumber idaya imanusia iterhadap ikualitas 

ilaporan ikeuangan ipemerintah idaerah iyang idilakukan idi iOPD iKota iBekasi, ipeneliti 

imemberikan isaran isebagai iberikut: 

a. Peneliti iselanjutnya iagar imemperluas ivariabel iindependen iyang iakan 

iditeliti iseperti ipemanfaatan iteknologi iinformasi, isistem iakuntansi 

ikeuangan idaerah, idan ikomitmen iorganisasi 

b. Peneliti isebaiknya ijuga imenggunakan imetode iwawancara iselain 

imenggunakan ikuesioner iagar imendapatkan idata iyang ilebih ikredibel 

c. Penelitian iselanjutnya imungkin idapat imeneliti imengenai iimplementasi 

ipengelolaan ilaporan ikeuangan ipemerintah idaerah iagar imemberikan 

ikontribusi ilebih idalam ibidang ianggaran iorganisasi isektor ipublik 

d. Peneliti iselanjutnya iagar idapat imemperluas iobjek ipenelitian, imisalnya 

iseluruh iSKPD iyang iada idi iKota iBekasi. 
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