
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang

Bawang. Hal ini berarti bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) yang semakin baik penerapannya akan meningkatkan kualitas laporan

keuangan.

2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang

Bawang. Hal ini berarti Bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

yang semakin baik penerapannya akan meningkatkan kualitas laporan

keuangan.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Pelaksanakan penelitian senantiasa dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan,

baik dalam sampel penelitian penelitian maupun kuisioner penelitian.

1. Keterbatasan pertama berkaitan dengan sampel penelitian. Sampel dalam

penelitian ini tergolong heterogen, apabila dilihat dari jabatan dan masa kerja

dari responden yang bersangkutan. Sampel yang heterogen menyebabkan

persepsi yang berbeda di antara responden terkait dengan variabel penelitian.

2. Dilihat dari aspek kuisioner yang digunakan untuk menggungkap variabel

penelitian dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang ada,

karena belum ada kuisioner yang baku, sehingga memungkinkan belum dapat

mengungkap data tentang variabel yang diteliti dengan komprehensip. Akan

tetapi, pertanyaan/pernyataan variabel interaksi sudah mampu mengungkap

fakta di lapangan.

5.3 Saran

1. Hasil penelitian ini sudah baik, namun  terdapat sedikit kelemahan pada

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di bagian basis akuntansi

pada pencatatan asset yang belum didukung dengan bukti – bukti sesuai

ketentuan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di bagian pengawasan dimana

kurangnya pemantauan yang berkelanjutan pada pengelolaan rutin,

supervisi,pembandingan dan tindakan lain terkait dengan pelaksanaan laporan

keuangan. Kemudian terdapat juga kelemahan dibagian penyajian kualitas

laporan keuangan dimana penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah
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belum tepat waktu. oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

hendaknya memperhatikan dan memperbaiki penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) agar

laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas dan opini yang

diberikan Badan Pengawas Keuangan (BPK) semakin baik.

2. Dalam penelitian selanjutnya, dapat menambah subyek penelitian yang tidak

hanya 1 (satu) kabupaten saja, misalnya dengan menambahkan kabupaten/kota

yang mempunyai opini penilaian kualitas keuangan yang baik, sehingga dapat

membandingkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem

Pengendalian Intern di antara kedua subyek penelitian.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta penelusuran setiap item variabel

penelitian maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Hasil penelusuran untuk variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,

diperoleh skor terendah yaitu pada item pertanyaan nomor 1 yaitu pencatatan

asset telah didukung dengan bukti-bukti sesuai ketentuan. Untuk itu,

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pencatatan asset hendaknya

berpedoman pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Hasil penelusuran untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), diperoleh

skor terendah yaitu pada item pertanyaan nomor 9 yaitu adanya pengawasan
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dan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi,

pembandingan dan tindakan lain terkait dengan pelaksanaan laporan

keuangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui instansi

terkait hendaknya melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dan

berkala pada tiap SKPD khususnya pada bagian pelaporan keuangan,

sehingga mampu meminimalisir kesalahan dalam penyajian laporan

keuangan.

3. Hasil penelusuran untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan, diperoleh skor

terendah yaitu pada item pertanyaan nomor 2 yaitu informasi keuangan

belum disajikan secara tepat waktu sesuai kebutuhan dalam pengambilan

keputusan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui

instansi terkait hendaknya menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.


