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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Secara parsial variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh

signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, artinya

semakin tinggi pemahaman standar akuntansi pemerintahan seorang pegawai,

maka semakin tinggi tingkat penyusunan laporan keuangan daerah.

b. Secara parsial variabel latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin

tinggi latar belakang pendidikan seorang pegawai, maka semakin tinggi

tingkat penyusunan laporan keuangan daerah.

c. Secara simultan variabel standar akuntansi pemerintahan dan latar belakang

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah, artinya dengan pegawai memahami standar

akuntansi pemerintahan dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik

maka dapat meningkatkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
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5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis sampaikan beberapa saran

sebagai bahan pertimbangan, antara lain yaitu:

a. Bagi Dinas Kota Bandung yang menjadi subjek dalam penelitian ini

1. Pegawai SKPD Dinas Kota Bandung sebaiknya mempertahankan dan

meningkatkan lagi pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

dengan mengikuti berbagai sosisalisai atau seminar yang diadakan oleh

Bimtek atau pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena Standar

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu pedoman yang harus dipahami

oleh pemerintah terutama bagian keuangan supaya laporan keuangan

pemerintah daerah disusun dengan baik dan memenuhi prinsip tepat

waktu.

2. Dinas Kota Bandung sebaiknya lebih memperhatikan sumber daya

manusia terutama bagian keuangan yang menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah agar diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki

latar belakang dan strata pendidikan yang sesuai dengan bidangnya yaitu

akuntansi. Walaupun dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

perangkat SKPD dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai SAP dan

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, namun akan lebih

memudahkan dan dapat lebih optimal pemahaman serta pengetahuan

pegawai Dinas Kota Bandung apabila sesuai dengan latar belakang

pendidikannya. Selain itu, pegawai yang mengikuti pendidikan nonformal

seperti diklat dapat mengikuti dengan baik dan tidak sebatas formalitas
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saja. Program diklat ini juga sebaiknya diikuti oleh para pegawai yang

sesuai dengan latar belakang pendidikannya supaya dapat berjalan lebih

optimal.

3. Pegawai SKPD Dinas Kota Bandung sebaiknya mempertahankan dan

meningkatkan kembali dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan yang sesuai dengan karaketristik yang tertera dalam standar

akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan

dapat dipahami untuk meningkatkan penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung. Setidaknya harus ada

perkembangan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun dan harus belajar

dari kesalahan sebelumnya agar tidak terulang lagi di tahun yang akan

datang.

b. Bagi peneliti selanjutnya

1. Peneliti yang akan meneliti topik Pengaruh Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan untuk tidak terpaku

kepada kedua faktor dalam penelitian ini yaitu standar akuntansi

pemerintahan dan latar belakang pendidikan saja, namun dapat menambah

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah seperti Sistem Informasi Akuntansi, Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah, dan lain-lain. Selain itu, peneliti

selanjutnya juga tidak hanya terbatas pada Dinas Kota Bandung yang
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menjadi subjek dalam dalam penelitian ini, namun dapat menambah

bagian lain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung

seperti Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kecamatan, atau lembaga-

lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Daerah.


