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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai 

Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan 

Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

berikut : 

1. Secara parsial variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, 

Pengendalian akuntansi, dan Sistem pelaporan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Palembang. 

2. Secara simultan variabel independen (ketaatan pada peraturan 

perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan) secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah) Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga 

variabel ini memiliki hubungan yang dapat meningkatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, semakin baik ketaatan pada peraturan 

perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan maka 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan akan semakin 

baik. 

3. Hasil uji determinasi diketahui nilai R Square sebesar 0,346. Dengan 

demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Ketaatan Pada 

Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan adalah 

sebesar 34,6%. Sedangkan sisanya sebesar 66,4%  adalah dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang tidak disebutkan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan upaya 

peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang adalah 

sebagai berikut : 
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1. Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama 

disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan populasi 

agar dihasilkan hasil yang lebih konsisten. 

3. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat menerapkan akuntabilitas di 

dukung dengan prinsip efisiensi dan pengawasan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku, serta melaksanakan reward system dan 

punishment secara konsisten. 

4. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat mempertahankan 

Pengendalian Akuntansi yang telah diterapkan agar capaian kinerja 

instansi Pemerintah Kota Palembang selalu meningkat. 

5. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat selalu menerapkan Sistem 

Pelaporan yang telah dilaksanakan agar informasi yang dihasilkan dari 

sistem pelaporan tersebut handal, dapat dipercaya dan tepat waktu dalam 

hal pengambilan keputusan. 

6. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat selalu menaati dan 

menerapkan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian 

Akuntansi dan Sistem Pelaporan yang ada agar Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Kota Palembang dapat terus di tingkatkan setiap 

tahunnya. 


