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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN  

KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui jawaban-jawaban 

yang diberikan oleh responden dan pengujian serta analisis yang telah 

dilakukan, maka dengan itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemahaman sistem akuntansi memiliki pengaruh yang posistif dan 

signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pemahaman 

sistem akuntansi mempengaruhi kinerja SKPD, semakin memiliki tingkat 

pemahaman sistem akuntansi yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja 

pegawai di organisasi pemerintah. 

2. Partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang negatif dan 

tidak signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Partisipasi 

penyusunan anggaran tidak mempengaruhi kinerja SKPD. 

3. Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Komitmen organisasi tidak 

memperngaruhi kinerja SKPD. 

4. Pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja satuan kerja pernagkat daerah. Pengendalian intern 

mempengaruhi kinerja SKPD. Semakin baik penerapan pengendalian 

intern disebuah organisasi maka kinerja akan lebih efektif dan efesien 

secara maksimal sesuai dengan tujuan pemerintah daerah tersebut. 
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B. Implikasi  

Berbagai penemuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam 

pemerintahan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatiakan : 

1. Dengan rendahnya tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat 

menjadi salah satu cermin kurangnya tingkat komitmen organisasi yang 

dapat menyebabkan program kinerja di pemerintahan Bantul tidak bisa 

berjalan dengan maksimal. 

2. Dengan memiliki tingkat pemahaman sistem akuntansi yang tinggi serta 

dengan penerapan pengendalian intern yang baik maka anggaran dapat 

disusun dengan tepat dan jelas, serta dapat mengendalikan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi dalam menjalakan kegiatan pemerintah  sesuai 

dengan sasaran yang dituju oleh pemerintah daerah tersebut. 

C. Keterbatasan Penelitian  

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Bantul dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. 

2. Data dari penelitian ini diambil hanya melaui penyebaran kuisoner tanpa 

ada nya wawancara, dengan demikan sebagian besar hasil penelitian ini 

rentan terhadap biasnya jawaban responden. 

D. . Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran agar dapat 

diajadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang sama :  
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1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan wawancara secara langsung 

dengan responden dalam pengisian kuisoner agar jawaban kuisoner lebih 

mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen 

lain yang belum atau jarang diteliti. 

 


