
BAB V                                                                                        

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Hasil uji t Pemahaman SAP (PSAP) menunjukkan bahwa pemahaman SAP 

memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan 

keuangan daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan (0,001 

< 0,05 ), maka keputusannya adalah hipotesis satu (H1) diterima.

2. Hasil uji t Lingkungan Kerja (LK) menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan 

laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan

(0,607 > 0,05 ), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H2) ditolak.

3. Hasil uji t Komitmen (K) menunjukkan bahwa Komitmen tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan 

daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan (0,593 > 0,05 ), 

maka keputusannya adalah hipotesis tiga (H3) ditolak.

4. Hasil uji t Pendidikan dan Pelatihan (PDP) menunjukkan bahwa Pendidikan 

dan Pelatihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam 

penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan. Berdasarkan 

nilai signifikan (0,230 > 0,05 ), maka keputusannya adalah hipotesis empat

(H4) ditolak.



5. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman SAP, komitmen, 

lingkungan kerja, serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan

terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah 

kota Medan secara simultan, nilai (Fhitung > Ftabel)  yaitu 11.262 > 2.728 dan 

berdasarkan nilai signifikan (0,00 < 0,05),  yang berarti menerima hipotesis 

lima (H5).

6. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, lingkungan kerja, komitmen, 

serta pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap partisipasi dalam 

penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Medan sebesar 57% 

sedangkan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup atau wilayah 

penelitian agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang 

penelitian ini dan menambah atau mengubah variabel independen yang dapat 

mempengaruhi partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian maka untuk penelitian 

selanjutnya, diharapkan peneliti menambah jumlah responden agar hasil 

penelitian ini lebih dapat memberikan gambaran tentang pengaruh pemahaman 

SAP, komitmen, lingkungan kerja, serta pendidikan dan pelatihan terhadap 

partisipasi penyusunan laporan keuangan daerah.



3. Dalam pengumpulan data disarankan untuk mengkombinasikan hasil  

kuesioner dengan diskusi tanya jawab terhadap pihak-pihak terkait untuk

mendapatkan hasil yang semakin akurat.


