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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan 

judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Akuntabilitas 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penulis mengambil 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah artinya sistem pengendalian 

internal pemerintahan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah artinya akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

3. Sistem pengendalian internal pemerintahan dan akuntabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem 

pengendalian internal pemerintahan telah menjalankan unsur-unsur lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi 

dan pemantauan dengan baik sedangkan akuntabilitas telah menjalankan unsur-

unsur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, penilaan kinerja keuangan, 

sistem informasi yang handal, akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara 

objektif dan independen dengan baik artinya sistem pengendalian internal 

pemerintahan dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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5.2 Saran 

1. Bagi DPKAD Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan sistem 

pengendalian internal pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan hasil 

penelitian ini, bahwa sistem pengendalian internal pemerintahan yang 

dilakukan telah termasuk dalam kategori baik. DPKAD dapat meningkatkan 

penilaian resiko dengan melakukan tindakan mengenai sikap dalam menilai 

resiko dan dikomunikasikannya resiko kepada staf atau pegawainya. Selain itu 

DPKAD diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas yang termasuk 

dalam kategori baik. DPKAD dapat meningkatkan penilaian kinerja keuangan 

dengan mengungkap realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu 

yang dihubungkan dengan anggaran yang tersedia serta mengungkap 

pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat atas tercapainya 

tujuan. Serta DPKAD diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori baik. DPKAD 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan 

menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti 

berikutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi subjek dalam penelitian ini, namun 

mungkin dapat menambah subjek penelitiannya. 

 


