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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada pegawai seksi verifikasi dan akuntansi 

pada KPPN se Jawa Barat mengenai tingkat pemahaman aparatur pemerintah 

mengenai PSAP No. 12 Laporan Operasional dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah mengenai 

PSAP No. 12 termasuk dalam kriteria baik. Pemahaman aparatur pemerintah 

bukanlah satu-satunya faktor yang mensukseskan penerapan Standar Akuntansi 

Permerintah. Selain aparatur pemerintah, sistem pun harus sesuai dengan 

perkembangan standar akuntansi. 

 

5. 2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik, tetapi masih memiliki 

beberapa keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Hal itu memerlukan kehati-

hatian dalam menggeneralisasikan hasil penelitian ini. Beberapa keterbatasan 

yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian antara lain :  

a. Penelitian ini hanya terbatas pada aparatur pemerintah yang bekerja di KPPN 

di Jawa Barat sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk 

semua aparatur pemerintah di seluruh Indonesia. 
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b. Kehandalan validitas dan realibilitas instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini nampak belum teruji dengan baik, hal ini dapat terlihat dari 

banyaknya jumlah pertanyaan yang harus dieliminasi dari model, ini mungkin 

disebabkan karena faktor penerjemahan yang kurang baik terutama dalam 

bahasa angket yang kurang dipahami oleh responden. 

c. Penelitian ini tidak melihat apakah aparatur pemerintah sudah mendapatkan 

informasi mengenai Laporan Operasional dan apakah sudah mendapatkan 

sosialisasi mengenai Laporan Operasional. 

d. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini 

dilakukan tidak langsung mendatangi responden. Peneliti masih 

menggunakan jasa pos dalam melakukan penelitian ini. 

 

5. 3. Saran  

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan tersebut, maka 

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti menyarankan agar kedepannya penelitian mengenai standar akuntansi 

lebih diperbanyak lagi. Diharapkan dengan semakin banyaknya penelitian 

mengenai standar maka kedepannya standar akan semakin baik lagi. 

b. Penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan sampel lain selain aparatur yang 

ada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

c. Pada penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih 

mudah dipahami oleh responden dalam membuat angket. 
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d. Pada penelitian berikutnya dapat dipertimbangkan apakah aparatur 

pemerintah sudah mendapatkan informasi mengenai Laporan Operasional. 

e. Untuk penelitian berikutnya disarankan dalam mengumpulkan data hendaklah 

mengambil angket secara langsung. 


