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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, Kota 

Bandung, dan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pengujian menyatakan 

bahwa penerapan good governance mempengaruhi signifikan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial artinya apabila 

penerapan good governance telah diterapkan dengan baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang ada maka kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah akan meningkat. 

2. Secara parsial, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Bandung Barat, Kota Bandung, dan Provinsi Jawa Barat. Dari hasil 

pengujian menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan 

mempengaruhi signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

secara parsial artinya apabila penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

telah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
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71 Tahun 2010 maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan 

meningkat. 

3. Secara simultan, penerapan good governance dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Provinsi Jawa 

Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan lebih besar memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan 

dengan penerapan good governance tetapi secara simultan menyatakan 

bahwa apabila penerapan good governance dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan telah diterapkan dengan baik maka kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah akan meningkat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis mengajukan saran diantaranya: 

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan lagi prinsip-prinsip 

good governance, khususnya pada prinsip transparansi yang penerapannya 

masih belum baik, dengan cara selalu mempublikasikan profit, kegiatan-

kegiatan, sarana dan prasarana serta jasa/pelayanan melalui alat-alat 

komunikasi seperti website pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah 
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daerah juga harus lebih memperhatikan kelengkapan dalam penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

berlaku, serta informasi keuangan yang dibuat harus disajikan secara tepat 

waktu agar kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya. 

Melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dan 

tidak hanya menggunakan beberapa SKPD tetapi juga meliputi lembaga 

teknisi seperti badan, serta peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengamatan secara lebih menyeluruh agar hasil lebih akurat dengan unit 

analisis yang berbeda dan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 


