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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dengan judul 

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Bandung menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya yang meliputi 

ketersediaan hardware dengan spesifikasi komponen seperti bagian input, 

Central Prosessing Unit dan bagian output yang dapat digunakan, 

ketersediaan software yang bersifat multi tasking, multi user, dan dapat 

dioperasikan secara moduler dan terintegrasi, kualitas operator dalam 

mengoperasikan sistem informasi yang ikut serta menentukan tingkat 

kesuksesan, terdokumentasinya prosedur dikatakan memadai jika prosedur 

tersebut terdokumentasi dengan baik. Salah satu alat untuk 

mendokumentasikan prosedur adalah flowchart. ketersediaan database 

yang di miliki Pemerintahan Kota Bandung telah bekerja secara recovery, 

integrasi dan memiliki keamanan data, dan ketersediaan jaringan 

komunikasi dengan server spesifikasi minimum Pentium dual core yang 

memiliki memory 2gb, CPU Client dengan spesifikasii minimum Pentium 

dual core yang memiliki memory 1gb dan telah tersedia network card yang 

terkait telah dilaksanakan dengan cukup baik. 
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2. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Bandung mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal 

ini juga dapat mendukung terciptanya akuntabilitas laporan keuangan 

daerah yang menjadi unsur pokok Good Governance yang saat ini sedang 

di upayakan di Indonesia, maka dengan adanya penelitian ini terlihat 

bahwa Pemerintah Kota Bandung telah dapat menerapkan sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu media pengelolaan 

keuangan daerah yang mampu meningkatkan akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah yang menghasilkan informasi akuntansi yang 

bersifat akuntabel.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, saran 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan 

daerah. Namun dari hasil penelitian tersebut masih ada dimensi yang 

harus diperbaiki seperti pada dimensi ketersediaan jaringan 

komunikasi yang menunjukan nilai terendah. Untuk itu bagi Dinas 

Kota Bandung disarankan agar lebih meningkatkan lagi 

pengelolaannya seperti terhadap ketersediaan server dengan spesifikasi 

minimum Pentium dual core yang memiliki memory 2gb, CPU client 
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dengan spesifikasi minimum Pentium dual core yang memiliki 

memory 1gb, dan ketersediaan network card 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel 

lain yang berhubungan terhadap transparansi dan akuntabilitas 

informasi akuntansi pemerintah daerah. Selain itu peneliti selanjutnya 

mampu memperluas subjek penelitiannya, tidak hanya terpaku pada 

dinas yang termasuk ke dalam SKPD Pemerintah Kota Bandung, 

namun dapat menggunakan subjek penelitian lainnya baik seluruh unit 

kerja yang termasuk kedalam SKPD Pemerintah Kota Bandung. 

 


