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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

pengaruh pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dapat diambil beberapa 

simpulan yang merupakan hasil penelitian dari data yang diperoleh penulis serta dari 

hasil pengamatan selama melakukan penelitian yaitu : 

1. Secara parsial variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota 

Bandung. Artinya Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, 

pertanggungjawaban keuangan daerah serta pendapatan dan belanja daerah 

yang sudah dilaksanakan dengan baik. 

2. Secara parsial variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota 

Bandung. Artinya sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah 

Daerah Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan telah sesuai dengan petunjuk unsur-unsur 

pengendalian internal. Semakin baik pengendalian internal pemerintah maka 
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laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin 

berkualitas. 

3. Secara simultan menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah dan sistem 

pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah kota Bandung. Artinya semakin baik 

pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang  

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk variabel pengawasan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung, diharapkan untuk 

meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Dan lebih menekankan 

pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban yang 

disampaikan oleh kepala daerah. Agar tujuan untuk mendapatkan hasil 

laporan keuangan yang berkualitas bisa tercapai. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk variabel sistem pengendalian 

intern pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung, agar 

meningkatkan informasi dan komunikasi yang lebih baik. Inspektorat Kota 
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Bandung juga harus lebih memperhatikan kelengkapan dalam penyajian 

laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Agar 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi 

semakin berkualitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian seperti 

meneliti LKPD di Provinsi Jawa Barat. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

menguji variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kualitas laporan 

keuangan daerah, hal ini sesuai dengan hasil koefisien determinasi yang 

menunjukan masih banyak faktor-faktor yang tidak digunakan dalam 

penilitian ini yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 


