
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena, teori, kerangka pikir, penelitian terdahulu dan hasil 

penelitian mengenai Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan 

Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterandalan 

Pelaporan Keuangan, dimana ketika Kapasitas Sumber Daya Manusia 

mengalami peningkatan maka Keterandalan Pelaporan Keuangan pun 

semakin bagus. Dan sebaliknya apabila Kapasitas Sumber Daya Manusia 

mengalami penurunan maka Keterandalan Pelaporan Keuangan akan ikut 

menurun. 

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keterandalan 

Pelaporan Keuangan, dimana ketika Pemanfaatan Teknologi Informasi 

mengalami peningkatan maka Keterandalan Pelaporan Keuangan pun 

semakin bagus. Dan sebaliknya apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi 

mengalami penurunan maka Keterandalan Pelaporan Keuangan akan ikut 

menurun. 

3. Akuntablitas Publik berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan 

Keuangan, dimana ketika Akuntablitas Publik mengalami peningkatan maka 

Keterandalan Pelaporan Keuangan pun semakin bagus. Dan sebaliknya 



apabila Akuntablitas Publik mengalami penurunan maka Keterandalan 

Pelaporan Keuangan akan ikut menurun. 

5.2. Saran 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan fenomena, teori, 

kerangka pikir, penelitian terdahulu dan hasil penelitian tentang Pengaruh 

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 

Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bandung, maka peneliti akan mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1. Saran Praktis 

1. Untuk dapat meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, ada 

baiknya pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan yang 

berkaitan dengan keuanan dan akuntansi, kemudian yang berhubungan 

dengan teknologi informasi khususnya pemanfaatan teknologi 

informasi shingga kapasitas sumber daya manusia dapat lebih 

ditingkatkan. 

2. Untuk dapat meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, ada 

baiknya SKPD lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi 

agar laporan keuangan dapat disajikan secara andal.  

3. Untuk dapat meningkatkan Akuntabilitas Publik, ada baiknya 

pemerintah daerah melakukan  publikasi laporan keuangan oleh melalui 

surat kabar, internet, atau cara lain sehingga masyarakat mengetahui 

adanya informasi mengenai laporan keuangan sehubungan dengan 



pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta 

penggunaannya. 

5.2.2. Saran Akademik 

1. Bagi Pengembang Ilmu 

Disarankan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang 

sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan sampel yang berbeda 

agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori akuntansi sektor publik dan 

konsep diterima secara umum. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari 

konsep yang telah dikaji bahwa Keterandalan Pelaporan Keuangan 

dipengaruhi oleh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, dan Akuntabilitas Publik. 
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