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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear

sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan standar

akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung masuk ke dalam kategori sangat baik. Artinya,

instansi pemerintah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan

sesuai pedomam standar akuntansi pemerintahan dalam menjalankan

tugasnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah berdasarkan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bandung masuk ke dalam kategori sangat baik.

Artinya, laporan keuangan berdasarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bandung sudah memenuhi kriteria dari laporan keuangan

pemerintah daerah yang berkualitas diantaranya relevan, andal, dapat

dipahami, dan dapat dibandingkan.

3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa penerapan standar

akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi penerapan
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standar akuntansi pemerintahan, maka  akan semakin tinggi pula kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan

beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang

signifikan dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlepas dari hasil

tersebut, masih terdapat beberapa hal  yang masih harus dibenahi oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung guna

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten

Bandung. Pemerintah disarankan agar dapat meningkatkan pemahaman

setiap pegawai instansi pemerintah mengenai pemahaman akuntansi,

pemanfaatan  sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem

pengendalian internal dan peran internal audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya

menggunakan satu faktor saja yaitu penerapan standar akuntansi

pemerintahan seperti dalam penelitian ini, namun dapat menambah

faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah seperti halnya faktor sistem pengendalian
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internal, sistem informasi dan komunikasi, kompetensi sumber daya

manusia, dan faktor lainnya.

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku

pada satu subjek Dinas saja, namun dapat menggunakan seluruh Dinas

di Pemerintahan Kabupaten Bandung atau dapat menggunakan subjek

penelitian lainnya baik di Kota/Kabupaten atau Provinsi yang

mencakup secara luas.


