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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada bab IV mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern 

(SPI),  standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera 

Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi 

penerapan sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah 

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin 

tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah, maka semakin tinggi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin 

tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi 

Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah 
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5.2    Saran 

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan 

mempunyai implikasi yang luas untuk BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah, yaitu: 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya menyajikan laporan 

keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan serta dapat mempublikasikan laporan keuangan 

yang mudah diakses oleh pengguna. Publikasi tersebut antara lain dapat 

dilakukan melalui website yang dapat mendorong peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel 

lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah seperti pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan 

SDM. 

3.  Penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan populasi, sampel dan 

selanjutnya lebih baik menambahkan populasi dan sampel penelitian. 

Pada Organisasi Publik Daerah (OPD) diluar BPKAD seperti di 

Inspektorat  ataupun di OPD di Kab/Kota.  

 


