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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

SKPD Kecamatan Kota Palembang dan seberapa besar pengaruh sistem akuntansi 

keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPD Kecamatan 

Kota Palembang. Berdasarkan hasil penelitian  membuktikan bahwa  

1) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki 

pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kecamatan  Kota 

Palembang. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai t hitung dan nilai t 

tabel dimana  t hitung yang diperoleh lebih besar dari t tabel yang telah 

ditentukan. 

2)   Nilai koefisien regresi diperoleh dengan arah positif, maka dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada 

SKPD Kecamatan Kota Palembang, maka kualitas laporan keuangan daerah 

pada SKPD Kecamatan Kota Palembang akan semakin bagus. Koefisisen 

determinasi diperoleh sebesar 0,086. Hal ini menunjukkan  bahwa penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah memberikan kontribusi sebesar 8,6% 

dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sisanya sebesar 91,4 

dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

5.2  Saran 

 Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah perlu melakukan    

pengawasan dan pengendalian terhadap pencatatan transaksi/pengelolaan aset. 

Serta lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang secara langsung 
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berhubungan dengan sistem akuntansi keuangang daerah dengan cara 

mengadakan pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan daerah kepada para 

pegawai untuk membentuk sebuah pemahaman yang lebih kepada para 

pegawai, dan juga mulai lebih memikirkan tentang spesialisasi dan kompetensi 

para pegawai sehingga bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing-

masing bagain terutama dalam penyusunan laporan keuangan 

2) Dan Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik 

diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat 

menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, 

populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti sumber daya manusia dan 

Standar Akuntansi Pemerintah serta sistem informasi akuntansi pada 

pemerintahan pusat atau daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


