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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pengawasan 

Fungsional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Penerapan Pengawasan Fungsional pada Instansi Pemerintah Kota Bandung 

dapat dikatagorikan baik. Hal ini mengandung makna bahwa indikator yang 

dapat membantu pelaksanaan dalam reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah seperti persiapan pada pengumpulan informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang dipakai pada laporan keuangan pemerintah daerah sudah 

sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat dengan baik, maka tercapainya atas 

indikator-indikatornya yang mencakup persiapan, penelusuran angka-angka, 

permintaan keterangan dan prosedur analitis yang cukup tinggi 

2. Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kota Bandung, dapat dikatagorikan 

baik. Hal ini mengandung makna bahwa indikator Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami sudah sesuai dengan ketentuan standar 

karakteristik kualitatif yang berada pada SAP. 
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3. Dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hal ini 

dapat dibuktikan pada uji regresi linear sederhana dan uji determinasi, dapat 

dijelaskan bahwa Pengawasan Fungsional dapat meningkatkan Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan dalam 

Pengawasan Fungsional memiliki pengaruh signifikan pada Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

5.2 Saran 

 Penulis memberi beberapa saran yang memiliki kaitannya dengan 

pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai 

berikut : 

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Bandung 

a. Pengawasan Fungsional 

- Penulis menyarankan agar Inspektorat di Kota Bandung lebih ditingkatkan 

lagi pada dimensi pelaksanaan yang terdapat pada indikator persiapan bahwa 

masih kurang baik dalam melakukan reviu yang harus dilaksanakan paling 

lambat 2 bulan setelah tahun anggaran, dengan cara melakukan Kegiatan-

kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, 

permintaan keterangan dan prosedur analitis. Dilakukannya persiapan berupa 

pengumpulan informasi keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit pada 
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tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan 

akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. 

Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang mempunyai 

kemampuan teknis yang memadai. 

- Pemerintah Daerah agar melakukan pendidikan dan pelatihan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reviu LKPD dan meningkatkan kemampuan pegawai 

Inspektorat melalui pelatihan-pelatihan dalam melaksanakan reviu LKPD. 

Agar dapat meningkatkan peran APIP. 

- Inspektorat agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

dalam menentukan analisis data pegawai dan kebutuhan pegawai yang dapat 

mendukung kinerja Inspektorat. Hasil analisa tersebut dapat disampaikan 

kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan dalam melakukan usulan mutasi 

pegawai maupun rekruitment PNS. 

b. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

- Untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar 

dapat mudah dipahami untuk para pengguna laporan keunagan pemerintah 

daerah, dengan cara instansi pada pemerintahan Kota Bandung dalam 

proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar dilakukan 

dengan adanya pengawasan dalam menyusun laporan keuangan tersebut 

sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat mudah dipahami dan  

disampaikan secara tepat waktu. 
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2. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti yang tertarik dengan masalah serupa, penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

- Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini sebaiknya 

memperbanyak responden dalam penelitian dan memperluas area survey tidak 

hanya pada satu wilayah saja, sehingga hasil penelitian lebih dapat 

digeneralisasi.  

- Untuk menambahkan dimensi tindak lanjut laporan hasil reviu agar pada 

setiap sub indikator yang terdapat pada pengawasan fungsional sehingga dapat 

dijelaskan lagi dan terarah. 

- Untuk menambahkan pernyataan di variable Pengawasan Fungsional pada 

dimensi perencanaan dan pelaporan hasil reviu atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, serta variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada dimensi dapat dipahami untuk lebih ditingkatkan lagi agar 

pernyataan tersebut menjadi salah satu inspirasi untuk kedepannya. 

 


