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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat sudah diterapkan dengan sangat baik. Hal 

tersebut terbukti dari hasil kuesioner yang telah dilakukan, bahwa 

pencatatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menggunakan 

pencatatan double entry dan penggolongan ke buku besar telah 

menggunakan BAS. 

2. Pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini 

terbukti dari hasil kuesioner yang telah dilakukan dan juga terlihat dari 

adanya 4 komponen pokok yaitu perumusan rencana keuangan, pelaksanaan 

dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, dan 

pelaksaan penyelenggaraan akuntansi. 

3. Sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 

mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan akuntabilitas 

keuangan daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian, membuktikan bahwa 

dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaan akuntabilitas 

keuangan daerah juga akan semakin baik. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian atas sistem akuntansi keuangan daerah dan 

akuntabilitas keuangan daerah pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, 

penulis merasa masih perlu untuk menambahkan beberapa saran dalam mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada, yaitu: 

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat khususnya untuk bagian laporan 

keuangan perlu meningkatkan lagi tentang pemahaman pencatatan terutama 

pencatatan double entry, salah satunya dengan cara pelatihan dan 

pengarahan dari kepala bagian kepada pegawai pelaksana sistem akuntansi 

keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, agar sistem 

akuntansi keuangan daerah yang sudah berjalan dengan sangat baik dapat 

dipertahankan dan dapat lebih dipahami oleh pegawai. 

2. Akuntabilitas keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus ada 

pengawasan yang lebih ketat lagi, agar dalam pengungkapan pelaporan 

keuangan membuat pengguna laporan keuangan dapat memahami dan tidak 

salah tafsir terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. 

3. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan keuangan 

daerah serta mengenai hal-hal terkait pengetahuan tentang sistem akuntansi 

keuangan daerah. Pengetahuan tentang sistem akuntansi keuangan daerah 
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dimaksudkan agar terciptanya akuntabilitas keuangan, kemudian pelatihan 

dan pendidikan sangat perlu dilakukan terutama dengan dinamisnya 

perkembangan peraturan dilingkungan sektor pemerintahan. Pelatihan dan 

pendidikan diharapkan menjadi suatu media, agar karyawan terkait 

mengetahui prosedur penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi akuntabilitas keuangan, memperluas area survey agar tidak 

hanya disatu wilayah saja, dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya.


