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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mendapatkan bukti bahwa pengawasan keuangan daerah 

oleh DPRD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sudah 

baik maka terdapat hubungan posisitf yang sedang antara Fungsi Pengawasan 

Keuangan Daerah oleh DPRD dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah sebesar 0,599. 

  

1. Fungsi pengawasan keuangan daerah oleh DPRD di pemerintahan kota 

Bandung sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini ditunjukan dengan 

nilai persentase yang diperoleh sebesar 91,5% dan termasuk dalam 

kategori sangat baik berada pada rentang interval 84,1%-100%. 

 

2. Kualitas laporan keuangan daerah di pemerintahan kota Bandung memiliki 

kualitas yang sangat baik, hal ini ditunjukan dengan nilai persentase yang 

diperoleh sebesar 91,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik berada 

pada rentang interval 84,1%-100%. 

 

3. Fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD 

memberikan kontribusi pengaruh sebesar 35,9% terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah kota Bandung, sedangkan sisanya sebanyak 

100%-35,9% = 64,1% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak 

diteliti. 
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5.2 Saran 

 

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi 

wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak 

sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan.  

 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah contoh 

seperti  sistem pengendalian internal yaitu Reliabilitas pelaporan 

keuangan, efisiensi dan efektifitas, ketaatan pada hukum dan peraturan, 

Kompetensi SDM seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, 

pelatihan dll, Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dll.  

 

3. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota 

dewan tidak hanya dilihat dari sisi materi semata tetapi disamping itu 

sebagai perwakilan rakyat hendaknya mempertimbangkan dari sisi 

pengetahuannya.  

 

4. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan dan 

sebagai panitia anggaran hendaknya dapat meningkatkan pelaksanaan 

program pemberdayaan bagi para anggota dewan dalam bidang keuangan 

baik melalui pelatihan, workshop maupun kegiatan lainnya. 

 

5. Bagi DPKAD selanjutnya harus bersifat selektif dalam recruitment 

pegawai baru untuk di Bidang Keuangan karena pada dasarnya 

pengetahuan keuangan sangatlah diperlukan dalam mengkonsolidasikan 

laporan keuangan SKPD dalam lingkup kab/kota/ agar mengahsilkan 

output laporan keuangan pemerintah kab/kota yang baik.   


