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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis  

mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan 

Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota 

Bandung (SurveyPada DinasPemerintah Daerah Kota Bandung), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Secara Parsial 

1. Secara parsial variabel sistem pengendalian internal pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah,artinya sistem pengendalian internal pada Dinas 

Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik, yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi 

dan komunikasi dan aktifitas pemantauan telah sesuai dengan 

petunjuk, serta mengacu pada prinsip-prinsip pengemdalian 

internal. Namun, kegiatan pengendalian yaitu pengendalian fisik 

atas aset masih lemah, hal ini didasarkan pada kebijakan dan 

prosedur pengamanan fisik atas aset yang belum sepenuhnya 

diimplementasikan pada Dinas Kebudayaan &Pariwisata dan Dinas 

Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan. 
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2. Secara parsial variabel sistem pelaporan keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

daerahartinya, sistem pelaporan keuangan pada Dinas Kota 

Bandung telah dilaksanakan dengan baik, hal ini didasarkan pada 

pemahaman peranan dan tujuan laporan keuangan, informasi yang 

disajikan pada pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan 

yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71, dan proses 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi serta memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, 

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

b. Secara simultan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan 

sistem pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Artinya semakin baik 

sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan keuangan 

akan meningkatkan akuntabilitas kinerja 17 Dinas Pemerintah Kota 

Bandung. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Dinas Koperasi, UKM dan 

Perindustrian Perdagangan diharapkan mampu memperbaiki Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah yang diterapkan, terutama pada kegiatan 
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pengendalian fisik atas aset. Selain itu Dinas Kota Bandung diharapkan 

mampu mempertahankan sistem pelaporan keuangan yang dilakukan 

sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa sistem pelaporan keuangan telah 

termasuk dalam kategori baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain 

yang berhubungan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

daerah. Selain itu peneliti selanjutnya mampu memperluas sampel dalam 

penelitian, yaitu lembaga teknis, perusahaan daerah, kecamatan, 

kelurahan, dan unsur aparatur Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 


