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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN  

 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh 

pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, penatausahaan keuangan daerah dan 

komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Objek penelitian 

ini yaitu Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu, diantaranya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 

bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu (BPP), dan staf 

keuangan. Sehingga diperoleh 40 orang yang termasuk dalam kriteria sampel. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di 

bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan terbukti tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Provinsi 

DKI Jakarta. Dalam penerapannya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

sudah memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan, meskipun belum 

sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Bahwa untuk 

memperoleh kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan harus melalui penerapan sistem akuntansi pemerintahan 

yang baik. 

2. Penatausahaan keuangan daerah terbukti berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini 
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terbukti dalam penerapannya staf Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

sudah sangat memahami sekali dalam penatausahaan keuangan baik 

berhubungan dengan belanja dan pendapatan, ataupun berhubungan 

dengan surat pertanggungjawaban (SPJ). Bendahara pengeluaran Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penatausahaan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

3. Komitmen organisasi terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah. Begitu juga dengan staf Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

Jakarta yang memiliki komitmen yaitu memiliki loyalitas tinggi terhadap 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Semakin tinggi loyalitas staf 

untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta maka mendorong 

keberhasilan akuntabilitas publik yaitu menciptakan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

4. Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan yang baik dan efektif 

ditunjang dengan penatausahaan keuangan daerah yang sangat baik serta 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas, sehingga hal tersebut akan mendorong 

meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. 

 

B. IMPLIKASI 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi implikasi penelitian bagi Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah,yaitu: 
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1. Pemahaman sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah. Tanpa adanya sistem akuntansi pemerintahan yang baik 

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan 

keuangan yang dihasilkan buruk dimana didalamnya mengandung 

kesalahan yang material dalam penyajian dan tidak tetap waktu dalam 

penyampainnya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

dan Instansi Pemerintah harus menetapkan kebijakan terkait dengan 

pengembangan staf keuangan berkaitan dengan pemahaman sistem 

akuntansi pemerintahan. 

2. Penatausahaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah 

harus memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang 

memiliki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diharapkan mampu 

melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya 

bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang 

andal dan tepat waktu. 

3. Komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah harus 

mengingatkan dan meningkatkan stafnya untuk menjunjung tinggi 

komitmen organisasi agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan. Sehingga dapat diharapkan tidak muncul 

opini disclaimer dari BPK atas laporan keuangan. 
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C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran-

saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, agar dapat memperbaiki 

kekurangan ataupun keterbatasan yang ada pada penelitian ini, yaitu: 

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah 

a. Memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada staf keuangan 

khususnya di bidang akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan 

sistem prosedur asset tetap dan sistem akrual basis. 

b. Staf yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara 

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda (tidak berasal dari lulusan akuntansi) 

hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar 

akuntansi. 

 

2. Penelitian Selanjutnya 

a. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam menentukan variabel, 

yaitu pemahaman sistem akuntansi pemerintahan, penatausahaan 

keuangan, dan komitmen organisasi. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, misalnya 

pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia. 

b. Dalam sampel penelitian ini juga terdapat keterbatasan, dimana peneliti 

hanya menggunakan satu SKPD sebagai sampel penelitian. Diharapkan 
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untuk penelitian selanjutnya memperluas sampel penelitian tidak hanya 

pada SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tetapi diperluas di 

berbagai SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun di Pemerintah 

Daerah lainnya maupun Pemerintah Pusat. 


