BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memeperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Lampung Timur.
Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada
karyawan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Lampung Timur yang
berstatus sebagai pegawai bagian keuangan atau akuntansi pada organisasi
perangkat daerah kabupaten Lampung Timur. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 60 responden. Penelitian ini menggunakan software
spss ( statistical product and service solution) versi 20.0. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda serta penentuan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :
1. Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel independen dalam penelitian ini
adalah :
a. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran auditor internal,
dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
b. Variabel pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi
sumberdaya

manusia,

dan

Pemanfaatan

teknologi

informasi

tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten
Lampung Timur.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Disarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah, peranan auditor internal, dan
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peningkatan sistem pengendalian internal guna meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
2. Disarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
agar pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi
informasi lebih ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas laporan
keuangan. Serta perlu diadakannya pelatihan dan pendidikan akuntansi bagi
pegawai pemerintahan agar dapat meningkatkan pengetahuan pegawai dalam
penyusunan laporan keuangan.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan disarankan kepada
peneliti selanjutnya agar menggunakan objek penelitian pada organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota lain mengingat keterbatasan penelitian ini
yang hanya meneliti satu kabupaten serta dapat menambah variabel lain yang
tidak ada dalam penelitian ini.

