
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris mengenai Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi 

Empiris Pada 30 SKPD Kota Bandar Lampung. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Peran Auditor Internal dan Pemanfaatan Sistem informasi 

Akuntansi, serta variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisoner yang disebar 

pada SKPD Kota Bandar Lampung dengan 34 sampel. Kuesioner juga dilengkapi 

dengan petunjuk pengisian yang sederhana dan jelas untuk membantu responden 

melakukan pengisian dengan lengkap.  

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif, uji kelayakan data, uji 

asumsi klasik, serta pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, kesimpulannya yaitu : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

dan peran auditor internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung, sedangkan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Bandar Lampung. 

 



 

 

5.2 Keterbatasan 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun beberapa 

keterbatasan yang dapat ditemukan antara lain:  

1.  Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD Kota Bandar Lampung 

2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen 

yaitu: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peran Auditor Internal dan 

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 

4. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian 

yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 37,3%. Sedangkan 62,7% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan 

saran-saran berikut ini dapat melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya: 

1. Peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan objek penelitian tidak hanya 

pada SKPD Kota Bandar Lampung, melainkan merperluas objek penelitian. 

2. Peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel-variabel lain diluar 

variabel yang diteliti yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, 

seperti Lingkungan Organisasi, Pengalaman Kerja, Komitmen Organisasi dan 

masih banyak lagi yang dapat dijadikan variabel penelitian sehingga dapat 

dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. 


