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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Good 

Governance dan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan hasil pembahasan

penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan, yaitu:

a. Hasil Uji parsial (t) Good governance (GGV) menunjukkan bahwa good 

governance tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan 

pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai signifikan (0,296 > 0,05), maka 

keputusannya adalah hipotesis satu (H1) ditolak.

b. Hasil Uji parsial (t) Kejelasan sasaran anggaran (KSA) menunjukkan 

bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan Pemerintah kota Medan. Berdasarkan nilai 

signifikan (0,399 > 0,05), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H2) 

diterima.

c. Hasil Uji simultan (F) menunjukkan bahwa secara simultan Good 

governance dan Kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Medan, nilai 

(Fhitung > Ftabel) yaitu (7,218>2,845), yang berarti menerima hipotesis empat 

(H4).
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5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner kepada seluruh SKPD di Kota 

Medan beragam sehingga data tersebut sulit untuk diolah menggunakan 

aplikasi SPSS  . 

2. Data yang dihasilkan melalui penggunaan responden mendasarkan kepada 

persepsi responden. Data tersebut tidak terlepas dari unsur subjektivitas. Data 

yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner mungkin saja berbeda 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian adalah :

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah ataupun mengganti 

variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih akurat.

b. Mengganti wilayah penelitian serta menambah jumlah sampel sehingga 

hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh good governance dan kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas keuangan.

c. Bagi Pemerintah Pemerintah Kota Medan, dalam rangka akuntabilitas 

keuangan, maka pemerintah kota medan harus menerapkan prinsip-prinsip 

Good Governance dan menetapkan kejelasan sasaran anggaran dalam 

mempertanggungjawabakan keuangan pemerintah kota medan agar dana 

yang digunakan dalam membangun pemerintah daerah kota medan dapat 
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digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak terbuang dengan sia-

sia.

d. Bagi masyarakat kota Medan, hendaknya bersikap lebih kritis lagi 

menganggapi LKPD yang di publikasi Pemerintah. Dalam hal ini 

masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan menyelenggarakan 

pengawasan melalui lembaga lembaga kemasyarakatan.  


