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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

a. Pengendalian Internal berpengaruh signifkan terhadap Penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi Pengendalian Internal maka Penerapan Transparansi 

Pelaporan Keuangan juga akan semakin tinggi. 

b. Tekanan Eksternal berpengaruh tidak signifkan terhadap penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena 

Perubahan yang terjadi pada regulasi akan menimbulkan sulitnya 

organisasi memahami peraturan maupun kebijakan yang baru, dan 

mengakibatkan terjadinya formalitas dalam praktik menjalankan 

peraturan tersebut. Perubahan (regulasi) yang cepat akan menuntut 

orgnisasi untuk bergerak cepat dalam menjalankan strategi dan misinya. 

c. Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi komitmen manajemen maka Penerapan Transparansi 

Pelpaoran Keuangan juga akan semaki baik. 

d. Hasil dari R-Square (R
2
) yang dilihat dari Adjusted R-Square Penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan adalah sebesar 0.568 dengan demikian 

menunjukan bahwa pengaruh antara Pengendalian Internal, Tekanan 

Eksternal dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi 

Pelaporan Keuangan sebesar 56,8% dan sisanya sebesar 43,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti Ketidakpastian Lingkungan, Faktor 

politik, Akuntabilitas dan Gaya Kepemimpinan. 

e. Hasil dari penelitian ini tidak semua mendukung hasil penelitian 

terdahulu. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan perbedaan tahun 

penelitian, perbedaan jumlah responden, obyek penelitian serta metode 

analisi yang digunakan dan wilayah penelitian. 
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V.2  Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini 

maka peneliti memberikan beberapa saran yang diperuntukan untuk peneliti 

selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan mafaat yaitu : 

a. Dari hasil penelitian pengenai penerapan transparansi pelaporan 

keuangan agar pemerintah daerah dapat lebih terbuka terhadap 

masyarakat dan dapat merangkul masyarakat dalam kegiatan yang 

direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Dari hasil penelitian mengenai penerapan transparansi pelaporan 

keuangan agar masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat untuk 

lebih memperhatikan kinerja dari pemerintah daerahnya sendiri yang 

termasuk salah satunya pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai 

pengguna anggaran untuk mensejahterakan masyarakat dengan 

melakukan kegiatan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan 

hukum yang berlaku. 
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