
 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktror yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP 01). 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01. Artinya semakin 

baik penerapan sistem pengedalian internal yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Kedawung maka akan mendukung dalam penyusunan 

laporan keuangan yang berkualitas. 

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01. Berpengaruh 

positif artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang 

menyusun laporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan 

akan memiliki kualitas yang baik. Tetapi kompetensi sumber daya 

manusia di pemerintah Desa Kedawung tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan karena sumber daya manusia yang 
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ada pada pemerintahan Desa Kedawung belum ada yang berlatar 

belakang pendidikan jurusan akuntansi, sehingga dari segi kompetensi 

dilihat dari indikator pengetahuan akuntansi masih kurang. 

3. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01. Artinya semakin baik 

pemahaman akuntansi sumber daya manusia yang menyusun laporan 

keuangan pemerintah Desa Kedawung maka laporan keuangan yang 

dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01. Artinya semakin 

baik pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menyusun laporan 

keuangan pemerintah Desa Kedawung maka laporan keuangan yang 

dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. 

5. Sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, 

pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah Nomor 01. Artinya semakin baik sistem 

pengendalian internal yang didukung dan dijalankan oleh daya manusia 

yang kompeten di bidangnya berkaitan dengan hal ini artinya sumber 

daya yang berkompeten di bidang akuntansi dan memiliki pemahaman 
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akuntansi yang baik serta didukung atau dibarengi dengan teknologi 

informasi yang canggih maka laporan keuangan yang dihasilkan akan 

berkualitas. 

 
B. Saran 

 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

 

Hasil penelitian ini semoga menjadi tambahan referensi penelitian 

dan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya bidang akuntansi 

sektor publik atau pemerintahan serta memberikan kesempatan untuk 

memperluas kajian penelitian berikutnya. 

2. Bagi Pemerintah Desa Kedawung 

 

Pemerintah Desa Kedaawung harus lebih meningkatkan dan 

mengoptimalkan faktor-faktor yang telah teruji mempengaruhi kualitas 

laporan keuangannya sesuai dengan hasil penelitian ini. Sehingga dapat 

memenuhi akuntabilitas terhadap publik dengan menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari kelengkapan 

data penelitian, validitas data maupun cara pemaparan dan analisis data 

hasil penelitian. Sehingga peneliti berharap peneliti selanjutnya 

menambahkan variabel penelitian seperti latar belakang pendidikan, 

sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan bagi lembaga publik. 


