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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1. Hasil penelitian menunjukkan asimetri informasi pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti 

semakin tinggi asimetri informasi di pemerintah daerah, maka 

kecenderungan kecurangan akuntansi semakin meningkat. 

2. Hasil penelitian menunjukan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif  

signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti 

kecenderungan kecurangan akuntansi akan menurun dengan meningkatnya 

ketaatan aturan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.  

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang 

kecenderungan kecurangan akuntansi sebagian besar dilakukan dalam 

organisasi sektor swasta. Masih sedikit peneliti yang membahas tentang 

konsep ini dalam konteks pemerintahan sehingga peneliti mengalami 
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kesulitan dalam mencari rujukan jurnal-jurnal penelitian dan literatur- 

literatur yang khusus membahas dalam konteks pemerintahan. 

2. Penggunaan BPKAD dan DP2KAD pada penelitian ini sebagai entitas 

akuntansi yang melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyusun 

laporan keuangan daerah SKPD dalam rangka pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban APBD. 

3. Kuesioner yang di gunakan mengadopsi dari sektor swasta, sehingga masih 

banyak pertanyaan yang belum sesuai dengan keadaan di sektor publik. 

4. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner, yang langsung dibagikan tetapi hanya sebagian 

kecil yang didampingi peneliti dalam proses pengisian kuesioner tersebut 

sehingga ada kemungkinan terjadinya jawaban yang kurang sesuai dengan 

maksud dari masing-masing pertanyaan yang ada. 

 

5.3.  Saran penelitian 

 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kontruksi teori dan kuesioner dalam penelitian ini masih sebagian 

mengadopsi dari penelitian sektor swasta, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak konsep teori yang ada pada 

sektor publik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat selalu mendampingi responden 

dalam pengisian kuesioner sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan 

maksud setiap pernyataan yang diajukan dan untuk selanjutnya. 
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3. Dalam penelitian selanjutnya meneliti faktor lain yang mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi seperti kontrol atasan, pengendalian 

intern, pemerataan informasi, etika atasan, disiplin dan lain-lain. 

4. Bagi pemerintah kabupaten/ kota Provinsi Lampung untuk melakukan 

transparasi informasi yang berkaitan dengan sumber maupun penggunaan 

anggaran. Hal ini untuk meminimalisir adanya asimetri informasi yang 

memicu kepada kecenderungan kecurangan akuntansi dalam penyajian 

laporan keuangan. Selain itu, pemerintah juga harus mengawasi 

pelaksanaan aturan akuntansi secara benar dalam penyusunan laporan 

keuangan tanpa didasarkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.  

5. Meningkatkan kompetensi SDM pembuat laporan keuangan terhadap 

pemahaman standar/ketentuan akuntansi terkini dengan melakukan 

pendidikan secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan 

terhadap penyajian laporan keuangan daerah apakah telah sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kedua hal tersebut tentunya 

akan meningkatkan ketaatan terhadap aturan akuntansi yang dapat 

meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi dalam penyajian 

laporan keuangan di pemerintah daerah. 

 


