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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan 

yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan uji kualitatif 

dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan 

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. Hal ini berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis 

bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 

2,223 > 2,034 dan nilai signifikansi sebesar 0,033 < 0,05, Pengendalian 

Akuntansi memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu 2,426 > 2,034 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,021 < 0,05, Sistem Pelaporan memiliki nilai t hitung 

> t tabel yaitu 2,089 > 2,034dan nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05, 

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,197  > 2,034 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05. 

2. Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan 

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 70,9% dan 

sisanya sebesar 29,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

Sasaran anggaran yang jelas, penerapan pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan yang baik dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan 
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Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah terbukti berpengaruh positif 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Maka dari itu perlu ditingkatkan 

dalam penerapan sasaran anggaran yang jelas, penerapan pengendalian 

akuntansi, sistem pelaporan yang baik dan penggunaan teknologi 

informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 

mendorong pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Jika peneliti berikutnya tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 

dianjurkan untuk melakukan penelitian pada objek yang lebih luas dan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar hasil penelitian lebih 

representatif dan komprehensif. 

 

 


