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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Secara Parsial, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. 

Efektivitas sistem pengendalian internal sudah termasuk dalam kategori baik. 

Artinya efektivitas sistem pengendalian internal pada umumnya telah 

dilaksanakan secara memadai yaitu dengan dijalankan nya semua indikator 

yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi dan juga pemantauan.  Namun, 

berdasarkan hasil penelitian didapat skor terendah yaitu pada indikator 

pemantauan. Disini indikator pemantauan mendapat skor terendah karena 

sistem pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kurang pengawasan 

sehingga kurang terpantau nya seluruh kegiatan operasional nya. Selain itu 

Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur 

mengenai penilaian dan pengakuan mengenai evaluasi terpisah.  

2.   Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah 

termasuk dalam kategori baik. Artinya laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat telah disusun dan disajikan secara memadai dengan 
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memenuhi unsur-unsur  relevan karena berisi informasi yang memiliki manfaat 

umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Kemudian  

andal karena laporan keuangan disajikan dengan penyajian yang jujur, dapat di 

verifikasi dan netral. Dapat dibandingkan  dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna. Namun berdasarkan hasil 

penelitian unsur yang mendapat skor terendah adalah ketepatwaktuan. 

Dikarenakan masih ada beberapa daerah yang menyampaikan laporan keuangan 

nya belum tepat waktu. Namun secara keseluruhan unsur-unsur dalam kualitas 

laporan keuangan sudah dikatakan baik.  

3.     Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, 

dapat diketahui bahwa efektivitas sistem pengendalian internal secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan 

Daerah. Artinya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Semakin baik 

sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik pula kualitas 

laporan keuangan pemerintahan daerah. 

   

5.2    Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengajukan saran, 

diantaranya adalah: 
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1.          Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan sistem pengendalian 

intern sangat penting, guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh 

karena itu Pemerintah harus  meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian 

intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai 

sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan, karena akan 

berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem 

pengendalian intern ini juga akan berdampak pada opini BPK. Untuk 

pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan 

penilaian BPK  laporan keuangannya pada tahun 2013 masih mendapatkan 

opini WDP, salah satu penyebab pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten 

Bandung Barat  masih mendapatkan opini WDP karena masih ada masalah 

dalam penerapan SPIP, sehingga untuk mencapai opini yang lebih tinggi dari 

BPK maka diperlukan peningkatan penerapan sitem pengendalian intern. 

          Instansi Pemerintah juga diharapkan dapat memperbaiki sistem 

pengendalian internal dilingkungan pemerintahnya dan sistem pengendalian 

internal pemerintah ini diharapkan dapat berjalan dengan seefektif mungkin, 

terutama pada pemantauannya. Salah satunya dengan meningkatkan 

pengawasan dan melakukan evaluasi terus menerus agar seluruh kegiatan 

operasional nya dapat terpantau dengan baik. Selain itu instansi diharapkan 

dapat mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi 

akuntansi secara terus menerus.  
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2.          Instansi Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan 

keuangan, sehingga seluruh daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terutama pada 

relevansi. Informasi yang relevan itu memiliki manfaat umpan balik, memiliki 

manfaat prediktif, lengkap dan juga tepat waktu. Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dinilai masih kurang tepat waktu dalam menyetor penerimaan kas nya. 

Hal ini diperoleh dari persentase yang dihasilkan paling rendah. Sebaiknya 

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip 

tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.  

                  Untuk meminimalisir keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, 

sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kualitas SDM nya 

dengan melakukan soaialisasi dan pelatihan kepada para pegawai, kemudian 

harus dikenakan sanski kepada pegawai atas keterlambatan waktu khusunya 

dalam menyetorkan penerimaan kas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini 

mencerminkan betapa ketepatwaktuan (timeliness) merupakan salah satu faktor 

penting dalam penyajian laporan keuangan kepada publik sehingga pemerintah 

diharapkan untuk tidak menunda penyajian laporan keuangannya agar informasi 

tersebut tidak kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan 

keputusan. 
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3.    Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa 

dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan beberapa variabel 

lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pengawasan 

ataupun kompetensi sumber daya manusia. Dan dapat juga memperluas wilayah 

yang diteliti tidak hanya dari Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung 

dan Kabupaten Bandung Barat saja. 

 

     


