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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai

pemahaman SAP, pendidikan, pelatihan, akuntabilitas serta transparansi terhadap

penyusunan laporan keuangan Pada SKPD. Berdasarkan analisa data dan

pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Uji F menghasilkan nilai Fhitung (28,2065) > Ftabel (2,389), sehingga

menghasilkan Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil pengujian ini

membuktikan bahwa variabel pemahaman SAP, pendidikan, pelatihan,

akuntabilitas serta transparansi secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap penyusunan laporan keuangan daerah, dapat dibuktikan

kebenarannya, dapat diuji dan dapat diterima.

2. Uji T menghasilkan nilai Thitung > Ttabel, nilai Ttabel adalah 2,005. Hasil

pengujian variabel pemahaman SAP, pendidikan dan akuntabilitas memiliki

nilai Thitung > Ttabel, sehingga menghasilkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal

ini membuktikan secara parsial variabel pemahaman SAP, pendidikan dan

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan

daerah. Sementara variabel pelatihan dan transparansi memiliki Thitung <

Ttabel, sehingga Ho diterima dan Ho ditolak. Hal ini membuktikan secara
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parsial variabel pelatihan dan transparansi tidak berpengaruh terhadap

penyusunan laporan keuangan daerah.

5.2 Saran-saran

Untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Negara melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

Standar Akuntansi Pemerintahan, maka perangkat daerah harus dapat diberikan

program pendidikan dan pelatihan yang tepat terkait dengan penyusunan laporan

keuangan daerah. Program pendidikan dan pelatihan ini juga harus dapat

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan perangkat kerja sehingga dapat

berjalan secara optimal. Penyusunan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang menyusun laporan keuangan sebaiknya adalah orang dengan latar

belakang dan strata pendidikan yang sesuai dengan bidangnya yaitu akuntansi.

Walaupun dalam pemahaman SAP, perangkat SKPD dapat ditingkatkan

pengetahuannya mengenai SAP dan penyusunan laporan keuangan, namun akan

lebih memudahkan dan dapat secara optimal pemahaman serta pengetahuannya

apabila sesuai dengan latar pendidikannya.

Sebaiknya peneliti selanjutnya menyempurnakan kuesioner dengan

memesukkan pengalaman kerja dalam kuesioner sebagai variabel independen.

Yang mana ini bertujuan agar indikator pengukuran atas penyusunan laporan

keuangan semakin baik.


