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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

diuraikan pada bab IV, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Pengaruh 

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan kompetensi aparatur pemerintah 

daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi 

Sumatera Selatan sebagai berikut. 

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabiltas pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Semakin 

baik penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Provinsi Sumatera Selatan. 

Dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah 

bagi para pengguna maka mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi 

Sumatera Selatan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur 

pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. 

4. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan kompetensi aparatur 

pemerintah daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan dan memberikan kontribusi sebesar 49,7% terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Provinsi Sumsel. Semakin 

baik penyajian laporan keuangan dan semakin mudah untuk mengaksesnya 

yang didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang berkompeten, maka 

akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

diambil di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut : 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya menyajikan laporan 

keuangan yang andal, relevan dan lengkap sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan dengan memperhatikan aspek penatausahaan dan 

pengawasan dalam pengelolaan keuangan.    

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya 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. 

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya meningkatkan 

kompetensi aparaturnya di bidang akuntansi dengan upaya diadakannya 

pelatihan atau sosialisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik penelitian 

sejenis ini dapat menambah faktor yang terkait sistem pengendalian 

internal dan pemanfaatan teknologi informasi.  

5. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian meliputi 

pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, tidak hanya berfokus pada satu 

pemerintah daerah saja.  

 

 

 


