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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman 

sumber daya manusia dan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh 

Kabupaten Cirebon dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi 

dalam proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan melalui 

pendekatan etnometodologi sehingga memperoleh kesimpulan mengenai tingkat 

pemahaman dan kegiatan pendampingan yang dilakukan di Kabupaten Cirebon, 

sebagai berikut: 

a. Dalam penyusunan laporan keuangan, sumber daya manusia pada SKPD 

di Kabupaten Cirebon pemahamannya masih sangat kurang dan mereka 

masih sangat membutuhkan bimbingan dengan cara melakukan kegiatan 

pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang memadai. 

b. Terjadinya kendala kurangnya pemahaman sumber daya manusia atau 

SKPD di Kabupaten Cirebon adalah karena keterbatasan sumber daya 

manusia yang berada di Kabupaten Cirebon, SKPD yang menyusun 

laporan keuangan tidak semua berasal dari jurusan Akuntansi, setiap 

tahun adanya pergantian kepengurusan yang menyebabkan SKPD yang 

menyusun laporan keuangan tiap tahun juga berganti, dan tidak semua 

yang SKPD yang menyusun laporan keuangan berasal dari PNS tetapi 

dibantu oleh tenaga honorer sehingga diadakan pelatihan-pelatihan, 

kegiatan pendampingan dan rekonsiliasi tiap bulan. Itu semua dilakukan 

untuk membantu para SKPD dalam menyusun laporan keuangan. 

 

6.2  Keterbatasan 

Dalam hal ini, peneliti memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa mewawancarai 

Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi, dikarenakan saat itu beliau 

mempunyai kesibukan yang lain. oleh karena itu, beliau menunjuk bagian Sub 

Bidang Akuntansi yang kebetulan ikut terjun langsung dalam mengawasi kegiatan 
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pendampingan tersebut untuk diwawancarai menggantikan beliau sebagai 

narasumber. Selanjutnya, peneliti juga hanya dapat mewawancarai satu SKPD 

saja dari 74 SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon karena disamping melakukan 

penelitian disana, peneliti juga melakukan kegiatan magang, sehingga waktu yang 

diperlukan untuk melakukan wawancara dengan SKPD lain kurang. 

 

6.3  Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti berharap dapat 

memberikan saran kepada berbagai pihak: 

a. Saran Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau wawasan 

mengenai tingkat pemahaman dan kegiatan pendampingan dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 

akrual di Kabupaten Cirebon. 

b. Saran Praktis 

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi 

masyarakat dan dapat memperluas wawasan mengenai praktik proses 

penyunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berbasis 

akrual di kabupaten Cirebon terutama mengenai tingkat pemahaman 

sumber daya manusia  dan kegiatan pendampingan yang dilakukakan. 

Diharapkan juga untuk  peneliti selanjutnya  agar dapat melakukan 

penelitian dengan  menggunakan lebih banyak lagi SKPD  sebagai 

sampel. 
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