BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan.
Penelitian mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan dan

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Standar Akuntansi
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
Berdasarkan paparan jawaban responden mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan di lingkungan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat diperoleh
rata-rata jawaban responden sebesar 4,34 dengan kriteria baik Namun
masih ada nilai rata-rata jawaban responden yang masih rendah
diantaranya “Informasi laporan realisasi anggaran diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan”, hal ini sesuai dengan pendapat
Junnaini (2012) dan Kusumah (2012) membuktikan bahwa penerapan
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu Sihombing (2011) juga
melakukan suatu penelitian yang membuktikan bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap kualitas laporan keuangan.
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2.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Standar Akuntansi
Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
Berdasarkan paparan jawaban responden mengenai Sistem Informasi
Akuntansi di lingkungan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat diperoleh ratarata jawaban responden sebesar 4,47 dengan kriteria baik Namun masih
ada nilai rata-rata jawaban responden yang masih rendah diantaranya
“Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan menyampaikannya
ke UAPPA-W setiap bulan”,
Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan
dapat dipercaya Pemerintahan harus memiliki sistem akuntansi yang
handal, sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang
dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan
keputusan (Mardiasmo, 2004;35).

3.

Terdapat

pengaruh

signifikan

antara

variabel

Sistem

Akuntansi

Pemerintahan dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan secara simultan. Berdasarkan paparan jawaban
responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan di

lingkungan

Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat diperoleh rata-rata jawaban responden
sebesar 4,50 dengan kriteria baik Namun masih ada nilai rata-rata jawaban
responden yang masih rendah diantaranya “Laporan Keuangan yang
disusun dan dibuat satuan kerja yang tercantum di atas tidak mengandung
kesalahan material”
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5.2. Saran
Mengacu kepada kesimpulan hasil penelitian ini, disampaikan beberapa
saran sebagai berikut:
1.

Untuk meningkatkan Informasi laporan realisasi anggaran diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan hendaknya pegawai diberikan
pemahaman tentang pentingnya informasi laporan keuangan

2.

Hendaknya pegawai Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan tiap
periode dan menyampaikannya ke UAPPA-W tiap bulan

3.

Hendaknya Laporan Keuangan yang disusun dan dibuat satuan kerja tidak
ada kesalahan sehingga laporan keuangan akan berkualitas

4.

Terdapat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan sehingga Dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang
transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya suatu jaminan bahwa segala
aktivitas dan transaksi Pemerintahan terekam secara baik dengan ukuranukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi dalam
bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi di dalam ruang
entitas Pemerintahan tersebut

5.

Guna meningkatkan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan hendaknya sistem yang diiterapkan berhubungan dengan
instansi pemerintah atau satuan kerja dan beberapa faktor yang ada mulai dari
latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, fasilitas teknologi yang tersedia
hardware dan software dan sosialisasi hendaknya pegawai diberi pelatihan
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akuntansi secara teknis dalam menjalankan standar akuntansi berbasis kas
menuju basis akrual.
6.

Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan harus memperhatikan dan
meningkatkan konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Karena berdasarkan penelitian Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Standar
Akuntansi

Pemerintahan

merupakan

prinsip-prinsip

akuntansi

yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan
dan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya
meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Indonesia sehingga
semua pegawai harus diberi pemahaman secara kontinyu
7.

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan referensi yang lebih
banyak lagi dan lebih memperluas obyek penelitian. Selain itu untuk peneliti
selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain diluar variabel yang
telah diteliti antara lain pemahaman akuntansi dll.
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