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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SKPD Provinsi 

DKI Jakarta wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman, pengetahuan 

akuntansi, dan kualitas informasi akuntansi terhadap pemanfaatan laporan 

keuangan pemerintah daerah. Objek peneliti ini adalah 90 anggota SKPD 

Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji regresi menunjukan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh 

anggota SKPD DKI Jakarta tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan gambaran 

bahwa tidak selamanya seorang kepala bagian atau, biro, atau dinas, kepala 

subbagian keuangan dan pejabat penatausaha keuangan (PPK) yang telah 

lama bekerja lebih menguasai laporan keuangan daerah. Ini disebabkan 

oleh tingkat kejenuhan aparatur tersebut. Bahkan aparatur yang baru 

bekerja pada suatu bidang bisa lebih menguasai dan memahami laporan 

keuangan disebabkan beberapa faktor pendukung seperti pendidikan
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terakhir yang dimiliki dan pengalaman kerja pada bidang yang sama 

sebelumnya. 

2. Hasil uji regresi menunjukan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh 

terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada hasil 

regresi tersebut, pengetahuan akuntansi memiliki arah yang positif 

terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin 

tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki seorang SKPD maka semakin 

tinggi pula dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah 

tersebut. Sebaliknya, semakin minimnya pengetahuan akuntansi yang 

dimiliki seorang SKPD maka semakin minim pula dalam pemanfaatan 

laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Jika pengetahuan akuntansi 

yang dimiliki oleh seorang SKPD sangat baik, maka keputusan yang 

diambil dalam melakukan perencanaan serta pengendalian akan sangat 

tepat serta bermanfaat. 

3. Hasil uji regresi menunjukan bahwa kualitas informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pada hasil regresi tersebut, kualitas informasi akuntansi memiliki arah 

yang positif terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Informasi yang akan dimanfaatkan adalah informasi yang dibutuhkan oleh 

seorang SKPD, dengan kata lain jika informasi yang tersaji tidak sesuai 

dengan yang dibutuhkan maka informasi tersebut tidak akan mengandung 

kebermanfaatan. Dengan kata lain laporan keuangan yang disajikan harus 

disajikan sesuai dengan standar PP 71 tahun 2010, sehingga laporan 
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keuangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai perencanaa, pengendalian, 

dan pengambilan keputusan. 

 

B. Implikasi  

Adapun implikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi arahan 

untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa implikasi dari penelitian ini: 

1. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan akuntansi dan 

kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengalaman 

tidak memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa keinginan seorang anggota 

SKPD di DKI Jakarta dalam memanfaatkan laporan keuangan pemerintah 

daerah dimotivasi oleh pengetahuan akuntansi yang dimiliki dan kualitas 

informasi akuntansi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan. 

Sedangkan pengalaman kerja yang dimiliki anggota SKPD tidak memberi 

pengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah dalam 

melakukan pengendalian, pengawasan serta pengambilan keputusan. 

2. Penelitian ini telah menganalisi bahwa pemanfaatan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang dilakukan oleh anggota SKPD di DKI Jakarta tidak 

hanya dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan akuntansi, kualitas 

informasi akuntansi ataupun variabel lainnya, melainkan juga dipengaruhi 

oleh penetapan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan dalam 
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membuat sebuah informasi keuangan, sehingga memberikan kemudahan 

pengguna laporan keuangan dalam memanfaatkan laporan keuangan 

pemerintah tersebut. 

3. Penelitian ini secara konsisten memperkuat penelitian terdahulu bahwa 

pengetahuan akuntansi dan kualitas informasi akuntansi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Perbedaan pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota SKPD di DKI 

Jakarta memiliki hasil jumlah lama waktu yang berbeda dengan anggota 

SKPD yang lainnya dalam penelitian ini, sehingga variabel pengalaman 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran 

untuk mengembangkan penelitian berikutnya, diantaranya adalah: 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya dilakukan pada anggota SKPD. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya 

pada SKPD saja, melainkan dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih 

banyak lagi sehingga kemampuan generalisasinya untuk memperlihatkan 

pemanfaatan laporan keuangan menjadi kuat. 

2. Jumlah Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 90 responden. Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden 
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yang memenuhi kriteria. Semakin besar jumlah responden, maka akan 

semakin baik hasil penelitiannya. 

3. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan cara convenience sampling, yaitu pengambilan sampel secara 

nyaman atau sampel yang unit sampelnya mudah dihubungi, tidak 

menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif. Diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan cara lain. 

4. Variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga yaitu pengalaman, 

pengetahuan akuntansi, dan kualitas informasi akuntansi sehingga 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah variabel 

independen dan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi pemanfaatan 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 


