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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diindikasikan dengan 

komitmen, SDM, sarana pra sarana dan sistem informasi dapat disimpulkan 

bahwa Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat dilihat dari parameter komitmen 

adalah sangat siap dan SDM adalah siap, kesiapan sistem informasi dan 

infrastruktur adalah sangat siap. 

2. Kendala-kendala yang terjadi dan masih harus diperhatikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis akrual diantaranya adalah kondisi SDM, dimana beberapa pegawai 

yang masih belum mengerti dan memahami secara betul mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, oleh karena itu perlu pemahaman 

mendasar untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual 

dan pelatihan dalam implementasi pelaksanaannya. Tapi dengan adanya 

kendala dan masalah tersebut, Pemprov Jabar segera melakukan langkah-

langkah dan tindakan seperti pendidikan dan pelatihan agar kesiapan SDM 

dapat meningkat dalam hal menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual. Tapi untuk saat ini beberapa SDM juga masih memerlukan 
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diklat atau pendidikan dan pelatihan mengenai SAP Berbasis Akrual terutama 

yang menyangkut perubahan-perubahan dalam peraturan. 

3. Model strategis akselerasi implementasi PP No.71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) antara lain Pengembangan SAP 

Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan, Penyusunan Buletin Teknis SAP 

Berbasis Akrual sesuai dengan kebutuhan, Pengembangan SDM di bidang 

Akuntansi Pemerintahan serta pedoman untuk menunjang penerapan 

Akuntansi Berbasis Akrual. Model strategi akselerasi pengembangan SAP 

juga dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju basis akrual yang 

disebut juga cash towards accrual. Dengan basis ini, basis kas digunakan 

untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam laporan realisasi 

anggaran, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban 

dan ekuitas. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap Kesiapan 

Pemerintah dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual pada Biro Keuangan 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi 

instansi yaitu : Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat masih perlu mempertahankan 

kesiapan yang diindkasikan dengan komitmen/integritas, SDM, Infrastruktur, 

Sistem informasi dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual, agar implementasi PP 

NO.71 Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik. Pemprov Jabar juga harus 
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memberikan perhatian khusus kepada SDM, karena SDM merupakan pelaku 

utama yang dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan, 

sehingga kualitas serta pengetahuan SDM mengenai SAP Berbasis Akrual dapat 

meningkatkan. 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


