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BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya pengaruh penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Objek

dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

yang ada pada bidang penyusunan laporan keuangan yang merupakan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD tersebut. Sampel

dalam penelitian ini adalah SKPD pada Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji regresi linear sederhana dengan

hasil yang menunjukkan bahwa hipotesis (Ha) didukung yang menyatakan bahwa

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara statistik berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan di Kabupaten Tulang Bawang.

Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subaweh dan

Nurgraheni (2008) dan Kusumah (2012) yang menyatakan bahwa penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pada pemerintah. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menunjukkan seluruh jawaban

responden untuk seluruh indikator sudah cukup baik. Hal ini berarti tingkat
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pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan oleh responden

telah cukup baik sehingga dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

yang baik pula dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian pada

variabel kualitas laporan keuangan juga menunjukkan secara keseluruhan jawaban

dari responden untuk seluruh indikator adalah baik. Hal ini dapat diartikan bahwa

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dengnan baik akan

berdampak baik pula bagi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tulang Bawang. Peningkatan atas kualitas laporan keuangan di

Kabupaten Tulang Bawang dinyatakan pula sudah sesuai dengan penelitian ini

yang terlihat dari opini BPK 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebaliknya, penelitian ini dinyatakan tidak mendukung penelitian yang dilakukan

oleh Permana (2011) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa ketebatasan yang dapat mempengaruhi hasil

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya kesalahan dari

kuesioner yang digunakan operasionalisasi dari konstruk-konstruk yang

digunakan yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya kemungkinan

menyebabkan kekurangan dalam penelitian. Kesalahan dalam pemilihan indikator

variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi salah satu hal

yang mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini akan berdampak pada adanya bias

atau ketidakpahaman responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
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Kemudian, hal-hal lain yang termasuk dalam keterbatasan penelitian ini adalah

seperti peneliti tidak memperhatikan latar belakang responden, apakah pernah

mendapatkan pelatihan penyusunan laporan keuangan atau tidak. Hal ini akan

berpengaruh dari jawaban yang akan diberikan responden atas pertanyaan-

pertanyaan yang ada pada kuesioner yang telah disebar.

Kuesioner yang diberikan pada masing-masing SKPD tidak menjamin

sepenuhnya pengisian dilakukan dengan akurat oleh pejabat terkait. Ini menjadi

salah satu kelemahan penelitian yang menggunakan kuesioner karena peneliti

tidak mungkin untuk menunggu hasil tanggapan responden hanya dalam satu hari.

Selanjutnya, peneliti hanya melakukan penelitian dengan sampel Kabupaten

Tulang Bawang sebagai salah satu kabupaten dengan opini wajar dengan

pengecualian (WTP). Hal ini menyebabkan generalisasi yang rendah dalam

penelitian ini.

Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan pengumpulan datanya. Walaupun penelitian

ini dilakukan dengan self-report approach alamiah dan nyata, tetapi pilihan dari

metode pengumpulan data ini bagaimanapun juga memberikan kelemahan pada

penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat

diberikan khususnya bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih

memperbaiki instrumen dan variabel yang digunakan dalam penelitian dan

menambahkan informasi tentang apakah pegawai yang menjadi responden pernah

mendapatkan pelatihan atau penyuluhan tentang penyusunan laporan keuangan
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dan memperluas objek penelitian dengan mengambil sampel kabupaten/kota

dengan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena masih ada banyak faktor

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dapat peneliti simpulkan selama

dilakukan penelitian misalnya latar belakang responden apakah memiliki basis

akuntansi atau tidak, apakah responden pernah mendapat pelatihan penyusunan

laporan keuangan atau tidak dan sebagainya. Kemudian, kebijakan akuntansi yang

terapkan di tiap-tiap daerah juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

serta komitmen dari pimpinan untuk memberikan perintah dalam rangka

peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Selanjutnya, saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  pengaruh penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan adalah baik. Oleh

karena itu, alangkah baiknya jika pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus

menambah tinjauan ulang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam

penyusunan laporan keuangan. Selain itu, perlu juga disediakan anggaran guna

meningkatkan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan atas penyusunan laporan

keuangan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai atas penyusunan laporan

keuangan sehingga lebih berkualitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) yang telah diberikan BPK.


