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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan  

 Penelitian ini untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setelah melakukan 

analisis dan pengujian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Uji Signifikansi (Uji t) variabel Sistem Pengendalian Internal 

secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

sistem pengendalian internal maka penerapan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah semakin baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah proses pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat 

dipertanggungajawabkan, semakin menciptakan sistem pengendalian 

internal yang baik maka mencegah dari adanya kesalahan material dalam 

pemerintahan tersebut dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas disetiap SKPD masing-masing. 

b. Berdasarkan hasil Uji Statistik t, variabel Penyajian Laporan Keuangan 

secara parsial (individu) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat disebabkan 

karena kendala yang dihadapi dalam menyampaikan laporan keuangan 

tidak sesuai dengan peraturan dan peraturan yang masih belum diterapkan 

peraturan yang baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan kendala 

dari tekanan eksternal dari luar sehingga SKPD masih belum mampu 

menyusun laporan keuangannya dengan baik.  

c. Berdasarkan Uji Signifikansi (Uji t), variabel Aksesibilitas Laporan 

Keuangan secara parsial (individu) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena 

belum sepenuhnya pemerintah menyampaikan laporan keuangannya 

secara terbuka dan kurangnya tanggungjawab untuk menyampaikan 
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laporan keuangannya tersebut. Serta kurangnya kesadaran akan 

melaporkan keuangan secara terbuka di media massa sehingga masyarakat 

belum mempercayai jalannya laporan keuangan pemerintah tersebut 

sepenuhnya.  

d. Berdasarkan hasil dari R Square (R2) yang dilihat dari Adjusted R Square 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 0,879 dengan 

demikian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara Sistem 

Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebesar 87,9% dan sisanya sebesar 12,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 

e. Hasil penelitian ini memperoleh hasil yang mendukung penelitian 

sebelumnya dan ada yang tidak. Perbedaan hasil penelitian ini karena 

perbedaan sampel, wilayah penelitian, jumlah responden dan metode 

analisis yang digunakan.  

 

V.2  Saran 

 Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini maka, 

peneliti mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan 

dapat bermanfaat, antara lain: 

a. Saran Praktis 

 Bagi pemerintah daerah yaitu adanya lebih meningkatkan sosialisasi 

maupun penyuluhan terkait dengan peraturan yang diharuskan pemerintah 

agar mempertanggungjawabkan laporan keuangannya agar menciptakan 

laporan keuangan yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran agar 

terciptanya laporkan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta 

melaporkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pemerintah.  

b. Saran Teoritis 

1) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek 

penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti transparansi, gaya 

kepemimpinan, ketidakpastian lingkungan, tekanan eksternal serta 

masih banyak yang lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian. 
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2) Memperluas wawasan tentang pertanggungjawaban mengenai variabel 

sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan 

aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah agar lebih mendalami laporan keuangan pemerintah. 
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