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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan  

Bedasarkan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan. 

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

bergada, selain itu peneliti juga menggunalan suatu pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji t, uji F, dan uji Koefesien determinasi yang berkaitan bagaimana 

penerapan standar akuntansi pemerintahan dan peran audit internal terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

 Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian variabel X1 uji t dapat diketahui bahwa nilai t 

hitung 3,874 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,675 dan 

signifikannya 0,000 (Sig < 0,05) yang berarti Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1 berpengaruh terhadap 

variabel dependen Y. 

2. Berdasarkan hasil pengujian variabel X2 uji t dapat diketahui bahwa nilai t 

hitung 3,455 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 1,675 dan 

signifikannya 0,000 (Sig < 0,05) yang berarti Ho1 ditolak dan Ha1 diterima, 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen X2 berpengaruh terhadap 

variabel dependen Y. 
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3. Berdasarkan hasil uji F diketahui F hitung 40,452 lebih besar dari F tabel 

3,16 dengan nilai Signifikan 0,000 (Sig<0,05), artinya Ho2 ditolak dan Ha2 

diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

independen X1 dan X2 terhadap variabel independen Y seacar persial. Jadi 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peran Audit internal 

merupakan factor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah serta relevan dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari uji 

koefesien determinas diketahui bahwa Kd = 61,8% dan sisanya dipengaruhi 

faktor lain 

3.2 Saran 

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik alangkah baiknya 

pegawai ditempatkan berdasarkan sesuai dengan bidang dan latar 

Pendidikan yang sesuai. 

2. Agar para pegawai lebih bersemangat alangkah baiknya pemerintah 

memberikan penghargaan (rewards) kepada setiap SKPD yang laporan 

keuangannya bagus, 

3. Memberikan pelatihan dan pengembangan SDM agar pegawai memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

4. Semakin berkembangnya teknologi informasi diharapkan setiap SKPD 

mengikuti atau mengadakan pembaharuan terhdap teknologi informasi agar 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik. 
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5. Memperkuat sistem pengendalian intern khususnya dalam pelaporan 

keunagan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

6. Mengimplementasikan SAP secara menyeluruh berdasarkan Undang-

undang yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

 


