
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telai diuraikan pada 

bab IV mengenai Pengaruh Kebijakan Akuntansi dan Kinerja Pegawai terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan Akuntansi 

 Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Majalengka telah 

berjalan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden secara keseluruhan 

sebesar 4747 dari skor maksimum 5720 atau mencapai 82,9%. Hasil kuesioner 

tersebut membuktikan bahwa kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten 

Majalengka sudah diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang berlaku. 

2. Kinerja Pegawai  

 Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Majalengka telah berjalan 

baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden secara keseluruhan sebesar 2850 

dari skor maksimum 3640 atau mencapai 78,3%. Hasil kuesioner tersebut 

membuktikan bahwa kinerja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Majalengka 

memiliki kualitas yang baik sehingga dapat memudahkan untuk mewujudkan 

laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. 



3. Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah 

 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Majalengka telah berjalan baik, hal ini terlihat dari skor jawaban responden secara 

keseluruhan sebesar 2424 dari skor maksimum 2860 atau mencapai 84,7%. Hasil 

kuesioner tersebut membuktikan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Majalengka 

sudah menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.. 

4. Pengaruh Kebijakan Akuntansi dan Kinerja Pegawai terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten 

Majalengka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Akuntansi (X1) terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Daerah (Y) sebesar 33,52%. Selanjutnya, Kinerja Pegawai (X2) juga terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Daerah (Y) sebesar 36,36%. 

 Kebijakan Akuntansi (X1) dan Kinerja Pegawai (X2) terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Daerah (Y). Hal tersebut, didasarkan pada hasil perhtungan korelasi product 

Moment yaitu 0,659 dan thitung > ttabel (0,659 > 0,279) atau dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 43,42%. 

 

 

 



5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi pihak-paihak yang 

berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka 

 ● Kebijakan Akuntansi 

 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah 

Kabupaten Majalengka sudah baik oleh karena itu perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Seluruh SKPD di Kabupaten  

diharapkan dapat menerapkan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan 

SAP yang berlaku lebih baik lagi seperti yang dicanangkan oleh 

pemerintah guna terwujudnya laporan keuangan yang transparan 

dan akuntabel. 

 ● Kinerja Pegawai 

 Kinerja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah 

baik oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

Seluruh pegawai di tiap SKPD di Kabupaten Majalengka 

diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik lagi dan diharapkan 

kerjasama antara pimpinan dengan bawahan dapat terjalin dengan 

baik agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 

 

 

 



 ● Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah 

  Akuntabilitas Laporan Keuangan yang diterapkan pada Pemerintah 

Kabupaten Majalengka sudah baik, oleh karena itu perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi pengawasan yang dilakukan 

Inspektorat harus lebih efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan oleh masing-masing SKPD agar sesuai dengan rencana. 

2. Bagi Penulis Selanjutnya 

 Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas pemelihan variabel lain 

agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan daerah. Faktor-faktor lain tersebut 

seperti,  Surat Keputusan Bupati, surat edaran bupati, Peraturan Daerah (PERDA), 

kompetensi pegawai, faktor sosial, dan faktor fisik, Keputusan Presiden, 

PEMRMENDAGRI, pelatihan dan pembinaan yang berhubungan dengan 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


