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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan beberapa hal: 

1. Hasil uji penelitian dari hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa 

kompetensi akuntan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas pelaporan keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian Nurlis (2018), Indrawan et al. (2017), Synthia (2017), Nurlis & 

Yadiati (2017), Agung & Winarningsih (2016), Hertati (2015), Kasim 

(2015), Kesuma, Nadirsyah & Darwanis (2014), Nurillah & Muid (2014), 

Wati (2014), Hari (2013), Nuryanto & Afiah (2013), Setiyawati (2013), 

Isthika (2009), Fariziah (2008), dan Bastian (2006). 

2. Hasil uji penelitian dari hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Indriasih (2014), 

Setiyawati (2013), Yendrawati (2013), dan Choirunisah (2008). 

3. Hasil uji penelitian dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian 

Chodijah & Hidayah (2018), Nadir & Hasyim (2017), Hertati (2015), 

Nuryanto & Afiah (2013), Salehi & Torabi (2012), Zuliarti (2012), 

Rosalin (2011), Indriasari dan Nahatyo (2008), dan Chloe (1996).  
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5.2 Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan yang dialami penulis saat melakukan penelitian: 

1. Kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada OPD tidak seluruhnya 

dikembalikan sehingga sampel didalam penelitian ini tidak cukup banyak. 

2. Pada saat peneliti menyebarkan kuesioner, OPD tidak membutuhkan surat 

pengantar, tetapi ketika peneliti hendak mengambil kembali kuesioner 

yang disebar, ternyata OPD membutuhkan surat pengantar dari pihak 

universitas. 

3. Kurangnya data atau jurnal pendukung didalam penelitian ini mengenai 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah sehingga peneliti hanya dapat 

menghasilkan model penelitian yang sederhana 

4. Terdapat keterbatasan dalam segi waktu seperti OPD yang meminta 

peneliti untuk membaca pertanyaan kuesioner dan berharap peneliti 

mengisi kuesioner secara langsung atau melakukan wawancara dengan 

pihak OPD tersebut. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang disarankan 

penulis adalah: 

1. Sebelum menyebarkan kuesioner penelitian sebaiknya peneliti 

menyediakan kebutuhan yang diperlukan seperti surat pengantar, sehingga 

mempermudah peneliti dalam menyebarkan kuesioner penelitian. 

2. Menambahkan variabel-variabel yang diperkirakan belum digunakan 

dalam penelitian ini yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas 
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pelaporan keuangan yang seperti tata kelola perusahaan (Myring & 

Shortridgge, 2010; Norwani et al.,2011; Nuraini, 2015; Akeju dan 

Babatunde, 2017), standar akuntansi pemerintah (Suwanda, 2015; 

Nugraeni dan Budiantara, 2015; Martiningsih, 2016: Indrawan et al., 2017; 

Nurlis, 2018), audit internal (Bou-Raad, 2000; Davidson et al., 2005; 

Bame-Aldred, 2013; Sepasi et al., 2017), sistem akuntansi keuangan 

daerah (Sukmana dan Lia, 2009;  Roviyantie, 2012; Hidayat, 2015), 

leverage (Ferguson et al., 2002; Dedman et al., 2008; Elshandidy et al., 

2011; Takhtaei et al., 2014), kepemilikan manajerial (Dhaliwal et al., 1982; 

Morck et al., 1988; Pratana dan Mas’ud, 2003; Alves, 2012; Adebiyi & 

Olowookere; 2016), etika (Flugrath et al., 2007; Berrone et al., 2009; 

Ogbonna dan Appah, 2011), dan manajemen penghasilan (Beneish, 2001; 

Jacob & Madu, 2009;  Cohen & Zarowin, 2010). 

3. Penelitian selanjutnya mengenai kualitas pelaporan keuangan dapat 

menggunakan objek penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga 

dapat menggunakan sampel yang lebih banyak untuk digunakan dalam 

penelitian selanjutnya. 
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