BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik,
transparansi publik, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap pengelolaan
APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi di
Pemerintah Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data dipenelitian ini
menggunakan data primer (penyebaran kuesioner) dengan mengambil sampel 80
responden yang bekerja dibagian keuangan dan yang terlibat dalam perencanaan
maupun pelaksanaan anggaran dari 8 dinas di Pemerintahan Kota Bandar
Lampung. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda dan analisis regresi moderasi dengan program IBM SPSS
(Stasistik Program and Service Solution seri 20). Hasil penelitian ini memperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik
berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi publik,
partisipasi publik, pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
pengelolaan APBD.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi
pemerintah belum mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas publik,
transparansi publik, partisipasi publik dan pengawasan terhadap pengelolaan
APBD.

5.2

Keterbatasan Penelitian

Objek penelitian ini hanya 8 dinas di Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan
responden 80 pegawai bagian keuangan, sehingga hasil penelitian ini belum tentu
menunjukkan temuan yang sama jika dilakukan pada objek yang berbeda. Agar

hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi, maka objek penelitian dapat diperluas
bagi penelitian selanjutnya.
5.3

Saran

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik
lagi, adalah sebagai berikut :
1. Peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan objek penelitian seluruh
OPD Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Peneliti selanjutnya sebaik nya menambahkan variabel penelitian dengan
memperbarui variabel yang digunakan.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya memberikan pengarahan terlebih dahulu
akan variabel yang diteliti atau mendampingi responden pada saat pengisian
kuesioner sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami setiap
pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
Penelitian ini hanya mengunakan sampel 80 pegawai bagian keuangan pada 8
dinas di Pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga diharapkan penelitian
selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dan dapat memperoleh hasil
yang lebih akurat.

