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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi

linear sederhana menggunakan SPSS 21.00 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem

pengendalian internal pemerintah di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

termasuk ke dalam kategori baik. Dari kelima indikator tersebut

menunjukan bahwa indikator pemantauan menunjukan nilai mean skor

terendah jika dibandingkan dengan indikator lingkungan pengendalian,

indikator penilaian risiko, indikator kegiatan pengendalian, dan indikator

informasi dan komunikasi

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah

Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam kategori baik. Dari keempat

indikator tersebut menunjukan bahwa indikator andal menunjukan nilai

mean skor terendah jika dibandingkan dengan indikator indikator relevan,

indikator dapat dibandingkan, dan indikator dapat dipahami

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian

internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi pelaksanaan sistem
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pengendalian intern, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin

dapat berguna sebagai dasar penimbangan atau masukan bagi perusahaan yaitu

sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh sistem

pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan

responden pada masing-masing variabel menunjukan masih adanya

kelemahan yang harus dibenahi, hal tersebut terlihat dari jawaban

responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju. Untuk dapat

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka untuk

itu peneliti bermaksud mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah

Daerah Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah

dengan cara :

a. Meningkatkan lingkungan pengendalian dengan cara menempatkan

pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, melakukan

kebiajakan pembagian tanggungjawab dan wewenang secara tepat

dan terpisah, meningkatkan pemeriksaan internal secara rutin dan
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independen, dan menjalin hubungan baik dengan setiap instansi

pemerintah lainnya.

b. Meningkatkan penilaian risiko dengan cara meningkatkan

pengelolaan risiko dengan adanya penilaian risiko pada setiap

aktivitas kegiatan yang akan di lakukan sebagai bentuk tindakan

preventif.

c. Meningkatkan kegiatan pengendalian dengan cara meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan,

seminar, dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai, adanya

aktivitas pengendalian terhadap sistem informasi, melakukan

pencatatan transaksi secara akurat dan tepat waktu, keningkatkan

pertanggungjawaban atas sumber daya berupa aset dan setiap

transaksi yang dicatat, meningkatkan dokumentasi terhadap

transaksi maupun kegiatan penting lainnya telah dilakukan secara

lengkap dan akurat.

d. Meningkatkan informasi dan komunikasi dengan cara

meningkatkan penggunaan sistem informasi seperti sistem

informasi akuntansi dan meningkatkan komunikasi antar bagaian

dalam organisasi secara terorganisir.

e. Meningkatkan pemantauan dengan cara meningkatkan pengawasan

terhadap seluruh aktivitas organisasi secara menyeluruh, rutin, dan

berkelanjutan, serta adanya kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi

yang diberikan dari hasil temuan audit.
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2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan

cara :

a. Menyajikan laporan keuangan secara relevan dengan cara

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan

menyajikan semua informasi secara lengkap dan jelas terkait

informasi akuntasi dalam laporan keuangan.

b. Menyajikan laporan keuangan secara andal dengan cara

menyajikan laporan keuangan secara jujur, akurat, andal, dapat

diverifikasi, dan disajikan untuk kepentingan umum.

c. Menyajikan laporan keuangan yang  dapat dibandingkan dengan

cara mencatat, mengklarifikasi, dan menyajikan pos-pos dalam

laporan keuangan antar periode secara konsisten.

d. Menyajikan laporan keuangan yang  dapat dipahami dengan cara

menyajikan laporan keuangan dengan istilah dan bentuk yang

mudah dipahami oleh penguna laporan keuangan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan sebagai berikut :

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya faktor-

faktor dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal

pemerintah, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

seperti halnya faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem
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informasi akuntansi, pemeriksaan internal, standar akuntansi

pemerintahan, dan faktor lainnya.

2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku

pada kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, namun dapat

menggunakan subjek penelitian lainnya seperti Kota/Kabupaten di

Provinsi Jawa Barat.


