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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis 

dan mengacu pada identifikasi masalah, maka dapat disimpulkan dan memberikan 

saran tentang dengan Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 

dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Bandung sebagai 

berikut : 

5.1 Simpulan  

1. Penerapan sistem akuntasi keuangan pemerintah daerah yaitu sistem 

pencatatan single entry, double entry dan cash basis belum 

sepenuhnya dijalankan untuk pengelolaan keuangan daerah akan tetapi 

hal ini sedang dilaksanakan bertahap dan diharapkan tahun anggaran 

2007/08 sistem akuntansi bisa sepenuhnya diterapkan. Sistem 

Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah di kota Bandung 

menggunakan sistem pencatatan cash basis dan pembukuan single 

entry dimana pendapatan dan belanja diakui dan dicatat hanya pada 

saat kas atau setara kas benar-benar diterima.  

2. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah pada akhirnya 

menghasilkan laporan keuangan daerah yaitu : 

a. Laporan Perhitungan APBD, realisasi pendapatan sebesar 

Rp1.123.097.156.370.00 dari anggaran sebesar 

Rp1.079.903.453.821,00 terjadi peningkatan dari anggaran 

sebesar Rp12.496.187.131,00. 

Realisasi belanja sebesar Rp1.096.592.281.568,30 dari 

anggaran sebesar Rp1.157.011.927.060,00 terjadi penghematan 

sebesar Rp60.419.645.491,70 
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Dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.123.097.156.370,00 dan 

realisasi belanja sebesar Rp1.096.592.281.568,30 maka 

terdapat surplus anggaran sebesar Rp26.504.874.802,00. 

Pembiayaan untuk menutupi/mengalokasikan defisit maupun 

surplus sebesar Rp26.504.874.802,00, dan sisa perhitungan 

APBD sebesar Rp103.863.232.916,30. 

b. Laporan aliran kas yang melaporkan terjadinya kenaikan arus 

kas selama tahun anggaran 2005 sebesar  

Rp468.601.947.636,00 

c. Nota perhitungan APBD yang berisi penjelasan Pemerintah 

tentang pelaksanaan anggaran dan kesimpulan realisasi 

anggaran tahun berjalan serta lampiran laporan realisasi 

anggaran dan laporan aliran kas daerah. 

d. Saat penelitian berlangsung neraca daerah sedang dalam tahap 

penyusunan.   

3. Pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung melalui tahap-tahap 

perencanaan anggaran, ratifikasi, pelaksanaan dan evalusi serta 

pelaporan. Tahap perencanaan, pada tahap ini didahului dengan 

Musrenbang Eksekutif  daerah untuk penyusunan draft RAPBD yang 

terdiri dari anggaran masing-masing RASK satuan 

kerja/dinas/lembaga-lembaga di pemerintah kota Bandung. Tahap 

ratifikasi, tahap ini dimana Pemerintah Daerah bersama DPRD kota 

Bandung membahas draft RAPBD untuk kemudian disahkan menjadi 

Perda APBD. Tahap pelaksanaan, tahap ini dimana Walikota selaku 

pemegang kekuasan daerah melimpahkan tanggung jawab pelaksanaan 

dengan menetapkan pejabat-pejabat sebagai otorisator, ordonator, 

pemegang kas daerah, bendaharawan-bendaharawan, kemudian setiap 

satuan kerja/dinas/lembaga mengajukan SPP untuk selanjutnya 

diterbitkan SKO dan SPMU oleh pejabat yang berwenang tadi. Tahap 
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pelaporan dan evaluasi, tahap ini merupakan pertanggungjawaban 

secara triwulan kemajuan pelaksanaan anggaran oleh pelaksana 

anggaran serta diakhir periode anggaran disusun laporan keuangan 

daerah. 

 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Daerah 

a. Pemerintah daerah khususnya sekretariat daerah bagian 

keuangan kota Bandung perlu meningkatkan sosialisasikan 

lebih jauh lagi tentang penerapan sistem akuntansi keuangan 

pemerintah daerah kepada setiap instansi/dinas/lembaga/satuan 

kerja yang ada di lingkungan pemerintah kota Bandung 

sehingga kedepan dapat dilakukan desentralisasi penerapan 

sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. 

b. Pemerintah kota Bandung diharapkan dapat mengupayakan 

melakukan koordinasi dengan badan diklat maupun perguruan 

tinggi untuk mengadakan pelatihan atau kursus mengenai 

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang benar 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian yang dilakukan di Bagian keuangan Sekretariat Daerah 

Pemerintah Kota Bandung ini masih memiliki banyak kekurangan 

dengan segala keterbatasan penulis. Diharapkan nantinya diadakan 

penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang sistem akuntansi 

keuangan pemerintah daerah dengan objek yang diperluas menjadi 

beberapa kota atau kabupaten agar bisa diperbandingkan.       

 


