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BAB V  

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem 

akuntansi terkomputerisasi dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pada BUMN yang ada di Pangkalpinang dimana BUMN yang dipilih 

adalah BUMN yang dikategorikan menerapakan aplikasi sistem SAP (System 

Application and Product in Data Processing) dalam penyusunan laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1.  Dari hasil penelitian tersebut sistem akuntansi terkomputerisasi berpengaruh 

secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai thitung  yang lebih besar dari 

ttabel yaitu  5,382 > ttabel 2,020 dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu 

0,000 < 0,05 mengindikasikan bahwa sistem akuntansi terkomputerisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMN di 

Pangkalpinang. 

2.  Pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan memiliki korelasi atau 

hubungan yang sangat tinggi. Kemudian transparansi juga memiliki pengaruh 

kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai thitung sebesar 2,140 >  ttabel 2,020 

dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% yaitu 0,039 < 0,05 mengindikasikan 
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bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pada BUMN di Pangkalpinang. 

5.2    Keterbatasan Penelitian 

Peneliti memahami bahwa sepenuhnya masih banyak keterbatasan  dalam 

penelitian ini, antara lain:  

1. Karena penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga adanya kemungkinan bias 

dari responden yang disebabkan adanya ketidakseriusan dan ketidakjujuran 

responden dalam menjawab pertanyaan didalam kuisioner. 

2.  Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Kota Pangkalpinang 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada BUMN yang menerapkan sistem SAP dalam 

penyusunan laporan keuangan.  

4. Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen 

kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner ini memiliki 

kelemahan antara lain terdapat kemungkinan jawaban yang diberikan oleh responden 

bukan jawaban yang sebenarnya. 

5.3    Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sarankan terkait dengan analisa 

penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut: 
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1.  Menambah variabel yang belum dibahas dalam penelitian ini agar dapat 

memberikan kontribusi yang baru lagi. 

2.   Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang berniat mengambil tema yang 

sejenis dapat menambah jumlah populasi penelitian dan objek penelitian yang lebih 

luas. 

3.  Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya instrumen penelitian bisa lebih diperdalam 

lagi sehingga kemampuan mengukurnya semakin baik. 

4. Dari hasil penelitian, BUMN telah sangat terbantu dengan adanya sistem akuntansi 

terkomputerisasi. Kemudian, BUMN diharapkan mampu untuk terus meningkatkan 

akuntabilitas keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat 

menyajikan laporan hasil keuangan yang dapat dipercaya dan digunakan oleh 

stakeholders.  

 

  


