
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis dan 

mengacu pada identifikasi masalah, dapat disimpulkan penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah Kabupaten 

Tangerang adalah sebagai berikut : 

1. Sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di pemerintah daerah kabupaten 

Tangerang menggunakan sistem pencatatan double entry accounting dan pengakuan 

cash toward accrual yaitu kas modifikasi. Hal ini dilakukan agar lebih praktis dan 

atas dasar ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggung jawaban keuangan / belanja 

daerah pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Pada pelaksanaannya metode 

pencatatan akuntansi tersebut dapat mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan 

daerah, karena dengan double entry accounting kesalahan pencatatan lebih mudah 

untuk ditelusuri dan pengakuan dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya 

karena di akhir tahun dalam pembuatan neraca daerah telah dilaksanakan penyesuaian 

dengan pengakuan secara akrual.  

2. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tangerang telah disajikan secara 

accountable karena telah memuat laporan realisasi anggaran, neraca daerah, arus kas 

serta catatan atas laporan keuangan yang mewakili kinerja instansi atau perangkat 

daerah dalam melaksanakan tugasnya mengelola sumber daya daerah. Laporan 



keuangan tersebut pula telah mampu disajikan secara berkala yaitu laporan triwulan, 

semester, dan setiap akhir periode oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sehingga 

Bupati, masyarakat melalui wakilnya yaitu DPRD serta pihak lain yang 

berkepentingan dapat mengetahui bagaimana pengelolaan serta pencapaian kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah. 

3. Pemerintah daerah kabupaten Tangerang telah menerapkan sistem akuntansi 

keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan melalui 

keputusan Bupati Tangerang. Dan pelaksanaan sistem tersebut juga telah sesuai 

dengan UU no.17 tahun 2003 serta UU no.1 tahun 2004 mengenai pelaksanaan sistem 

akuntansi berbasis komputer serta mampu melaporkan pertanggung jawaban 

keuangan daerah secara komprehensif. 

  

5.2 Saran 

        Saran yang diajukan berdasarkan pada pembahasan mengenai penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pencatatan pengakuan akuntansi pada laporan keuangan daerah 

dilaksanakan dengan menggunakan basis kas modifikasi yaitu pencatatan realisasi 

anggaran secara kas dan neraca daerah dengan metode akrual. Agar laporan 

keuangan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan sebaiknya 

dilaksanakan pengakuan secara accrual modifikasi agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih terinci, traceable, dan auditable.  



2. Dalam pembuatan laporan keuangan sebaiknya menggunakan pertimbangan biaya 

manfaat agar biaya penyusunan laporan keuangan tidak melebihi manfaat yang 

didapat dari laporan keuangan tersebut dan memegang prinsip materialitas agar 

kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat diperkecil atau dihilangkan 

3. Melaksanakan pelatihan dan pendidikan mengenai sistem akuntansi keuangan 

daerah agar seluruh unit kerja maupun staf lebih dapat memahami dan 

melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


