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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Penyajian Laporan 

Keuangan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Uji Signifikansi (Uji t), variabel Tekanan Eksternal secara 

parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap Penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi Tekanan Eksternal maka Penerapan Transparansi 

Pelaporan Keuangan akan semakin tinggi. 

b. Berdasarkan Uji Statistik t, variabel Ketidakpastian Lingkungan secara 

parsial (individu) berpengaruh tidak signifikan terhadap terhadap 

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Hal ini dapat disebabkan 

karena kendala-kendala yang dihadapi tidak menyebabkan SKPD 

cenderung untuk meniru SKPD yang lain. SKPD menyiasati perubahan 

peraturan yang baru dengan melakukan pembelajaran dipihak internal 

SKPD sendiri, walaupun dalam praktiknya masih banyak kekurangan. 

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

Keuangan secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap 

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa semakin baik Penyajian Laporan Keuangan yang dihasilkan maka 

akan semakim baik pula Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. 

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

Square Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan adalah sebesar 

0.583 dengan demikian menunjukan bahwa pengaruh antara Tekanan 

Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Penyajian Laporan Keuangan 

terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Penerapan 

Transparansi Pelaporan Keuangan sebesar 58,3% dan sisanya sebesar 
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41,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Akuntabilitas, Faktor politik, 

Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen. 

e. Hasil penelitian ini memperoleh hasil yang mendukung penelitian 

sebelumnya dan ada yang tidak. Perbedaan hasil penelitian ini bisa saja 

disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, daerah penelitian, 

responden penelitian dan metode analisis yang digunakan. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka, peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Saran Praktis: 

Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor diharapkan 

lebih memerhatikan penerbitan pelaporan keuangan agar mampu 

memenuhi taraf kinerja SKPD yang transparan di mata masyarakat demi 

meningkatkan kesejahteraan lingkungan sekitar SKPD dan masyarakat. 

b. Saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya: 

1) Menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat 

memengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan seperti 

seperti Akuntabilitas, Faktor politik, Gaya Kepemimpinan dan 

Komitmen Manajemen serta masih banyak hal lainnya yang dapat 

dijadikan variabel penelitian. 

2) Memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden, 

sehingga memungkinkan penelitian untuk meberikan kesimpulan yang 

lebih valid 
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