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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

pada pemerintah kota Sukabumi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan secara parsial maupun 

simultan, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan 

dengan hasil uji t sebesar 4,136 Dan signifikasi sebesar 0,00 penerapan 

standar akuntansi pemerintahan kota Sukabumi termasuk kedalam 

kategori baik dari segi penerapannya karena sudah menerapkan standar 

yang diatur oleh pemerintah yaitu PP No 71 tahun 2010, tetapi dalam segi 

pencatatan akun-akun dalam pembuatan laporan keuangan  masih terdapat 

kesalahan.  

2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan dengan hasil uji 

t sebesar 2,362 Dan signifikasi sebesar 0,022 sistem pengendalian intern 

di pemerintahan kota Sukabumi sudah dalam kategori baik tetapi dalam 

penelitian ini masih ditemukan sistem pengendalian intern yang belum 

efektif dan efesien hal itu dilihat dari segi pengawasan dalam pelaksanaan 

tugas. 
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3. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintahan dengan uji F sebesar 19,667 dan 

signifikasi sebesar 0,00. Pemerintah kota sukabumi telah memperoleh 

opini WTP dari BPK. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan 

sistem pengendalian intern dalam penelitian ini merupakan faktor dalam 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan serta relevan 

dengan teori mengenai faktor pendukung pencapaian kualitas laporan 

keuangan pemerintah yaitu dibutuhkakanya penerapan standar akuntansi 

pemerintahan yang diatur oleh pemerintah agar dalam penyusunan 

laporan keuangan transparan dan sistem pengendalian intern yang efektif 

dan efesien. Hal ini dapat diketahui pada hasil uji koefisen determinasi 

sebesar 4,31. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perangkat Daerah Pemerintahan kota Sukabumi 

 Diberikan pelatihan yang memadai menyangkut pemahaman tentang 

SAP yang sesuai dengan undang-undang serta sistem pengendalian 

intern yang efektif dan efesien agar laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai yang diharapkan serta 

mampu melaksanakan tanggungjawabnya di setiap intansi 

pemerintahan. 
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 Pimpinan dalam intansi pemerintahan perlu memperkuat sistem 

pengendalian intern terutama dalam penyusunan laporan keuangan 

guna mempertahan kan opini WTP yang diberikan BPK yang sudah 

diraih oleh pemerintahan Kota Sukabumi. 

 Pimpinan dalam intansi pemerintahan perlu mengimplementasikan 

SAP secara menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan 

melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama 

agar dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan. 

 Meneliti semua responden yang berhubungan dengan pengelola 

keuangan lebih intens sehingga lebih terukur kualitas dari masing-

masing responden untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

 Peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan dan memperkuat 

hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian. 

 Melakukan penelitian dengan sampel yang lebih besar atau seluruh 

populasi dijadikan sampel.  

3. Pimpinan di Intansi Pemerintahan Kota Sukabumi 

 Pimpinan SKPD kota Sukabumi Perlu mengimplementasikan SAP 

secara menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan. 
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 Pimpinan SKPD kota Sukabumi Perlu memperkuat sistem 

pengendalian intern guna  pengawasan dalam  penyusunan laporan 

keuangan.  
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