
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dibuat oleh penulis mengenai 

penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Kualifikasi Tenaga 

Akuntansi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah” ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) 

dan Kualifikasi Tenaga Akuntansi (X2) secara bersama-sama atau 

serempak berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandung. 

2. Secara parsial variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) dan 

Kualifikasi Tenaga Akuntansi (X2) mempunyai pengaruh terhadap 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Pemerintah Kota Bandung, dan dapat dikatakan bahwa variabel Penyajian 

Laporan Keuangan Daerah memiliki pengaruh kuat pada variabel 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R sebesar 

0,709 (untuk variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan 

0,790 (untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah) yang 



berarti bahwa korelasi/hubungan antara Penyajian Laporan Keuangan 

Daerah dan Kualifikasi Tenaga Akuntansi dengan Transparansi dan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang 

cukup erat yaitu sebesar 70,9% dan 79%. Sedangkan R Square atau nilai 

koefisien determinasi adalah sebesar 0,503 (untuk variabel Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah) dan 0,625 (untuk variabel Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah), yang artinya variabel dependen 

(Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah) mampu 

dijelaskan oleh variabel independen (Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

dan Kualifikasi tenaga Akuntansi) sebesar 50,3% (100% – 50,3% = 

49,7%)  dan 62,5% (100% – 62,5% = 37,5%) selebihnya 49,7% dan 37,5% 

dapat dijelaskan dengan faktor-faktor diluar penelitian ini. 

 

5.2. Saran 

       Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah selama ini 

merupakan bentuk informasi atas pengelolaan keuangan daerah dan sangat 

memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas 

keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan sumber daya 

yang meyajikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan 

lengkap dan relevan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah 

daerah khususnya di Kota Bandung perlu memperhatikan hal-hal berikut: 



1. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan daerah 

secara lengkap dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Berdasarkan pembahasan maka prinsip-prinsip yang perlu 

mendapat perhatian lebih oleh pemda kota bandung adalah prinsip 

akuntansi basis akrual, prinsip nilai historis pencatatan nilai kewajiban, 

prinsip nilai realisasi pengakuan pendapatan saat diterima, prinsip 

konsistensi laporan keuangan menggunakan double entry, prinsip 

pengungkapan lengkap laporan realisasi anggaran memuat pendapatan, 

belanja, transfer, prinsip pengungkapan lengkap laporan arus kas 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, 

pembiayaan dan non anggaran, prinsip pengungkapan lengkap sistem 

double entry untuk mengukur kinerja keuangan. 

2. Kualifikasi sumber daya tenaga akuntansi di lingkungan pemerintah 

daerah kota bandung yang harus diperhatikan yaitu lebih mengupayakan 

untuk merekrut pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, 

perlunya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai akuntansi 

agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga semakin 

berpengalaman dalam bidang keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


