
75 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan segala sesuatu yang penulis 

kemukakan sebelumnya dan juga penulis berusaha mengajukan beberapa saran 

yang memungkinkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait dan bagi pembaca 

lainnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan menganalisa mengenai standar akuntansi 

pemerintahan dan kualitas informasi keuangan PEMDA Bandung, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PEMDA Bandung 

• Bagian keuangan Pemerintah Kota Bandung  telah memiliki sturuktur 

organisasi dan tugas yang jelas. 

• Pemerintah kota Bandung telah menerapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan tahun 2007 yang telah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD Tahun 2007 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan 

yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Kinerja 

Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas. 

• Penerapan standar akuntansi pemerintahan dilihat dari laporan keuangan 

selalu mengalami peningkatan yang cukup besar. 

2. Kualitas Informasi Keuangan pada PEMDA Bandung  

• Karakteristik Kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas. 
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• Laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung telah memenuhi prasyarat 

normatif yang memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu : dapat 

dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. 

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Informasi 

Keuangan pada PEMDA Bandung 

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas informasi 

akuntansi keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.500, hal ini menunjukkan 

terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif, karena berada pada interval 

0.400-0.599 (Riduwan, 2003; 228). Hubungan yang cukup kuat ini menunjukan 

bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah menunjang kualitas informasi akuntansi keuangan Pemerintah 

Daerah tersebut. Maka, besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap kualitas informasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah 

sebesar 25%, sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar penerapan standar akuntansi pemerintahan. 

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka didapat thitung = 1.826, 

kemudian dibandingkan dengan ttabel. Untuk mencari ttabel diperlukan tabel nilai 

distribusi t yang dapat dilihat pada lampiran, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 

1.812. Karena nilai thitung > ttabel (1.826 > 1.812) maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap 

kualitas informasi akuntansi keuangan Pemerintah Daerah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakkan diatas, untuk lebih 

meningkatkan kualitas informasi keuangan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah harus 

berupaya untuk lebih meningkatan kualitas dalam penyusunan Laporan 

keuangan Daerah. 
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2. Diharapkan di tahun-tahun akan datang, SAP secara bertahap dapat 

mengandalkan laporan keuangan sepenuhnya dan penggalian sumber-sumber 

laporan keuangan tidak hanya dengan program intensifikasi melainkan dengan 

melakukan program ekstensifikasi. 

3. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bagian keuangan 

Kota Bandung dapat dilakukan dengan cara : 

• Memberikan pelatihan kepada pegawai, terutama yang berhubungan dan 

pengoprasian komputer. 

• Memberikan kesempatan kepada pegawai yang berprestasi untuk 

meningkatkan pengetahuannya. 

• Memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bekerja pegawai.   

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka dapat dilakukan 

dengan cara : 

• Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Perda 

agar mereka yang lalai membayar kewajibannya. 

• Memberikan penyuluhan-penyuluhan terutama pada masyarakat yang 

berada didesa-desa. 

5. Dalam melakukan penelitian ini Penulis mempunyai kelemahan atau 

keterbatasan pada penelitian ini dikarenakan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif  analisis dengan pendekatan studi kasus. Data primer sulit 

diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan memberikan daftar 

pertanyaan (kuesioner) serta mengumpulkan catatan dan dokumen yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti, pada Pemda Kota Bandung. 

6. Penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi dasar 

pertimbangan atau masukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya  yaitu 

selain dengan memberikan daftar pertanyaan (kuesioner), teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi pada bagian keuangan 

di Pemerintah Daerah Kota Bandung agar hasil yang diperoleh juga lebih 

akurat lagi.   


