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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi penerapan standar akuntansi 

pemerintahan pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten 

Bandung, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi 

penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung belum sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. Beberapa faktor yang menyebabkan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer (tidak memberikan 

pendapat) kepada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 

Kabupaten Bandung disebabkan karena faktor kesalahan pencatatan yaitu 

kesalahan pencatatan nilai nominal pada nerca saldo, neraca lajur, dan 

catatan atas laporan keuangan, serta masih adanya akun-akun pada pos 

pendapatan, aset tetap, kewajiban jangka pendek, ekuitas dana lancar, dan 

ekuitas dana investasi yang belum tercatat pada neraca lajur dan neraca 

saldo. 
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5.2 Saran 

1. Untuk Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 

Kabupaten Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung mendapatkan opini 

disclaimer (tidak memberikan pendapat) untuk laporan keuangan tahun 

2014 dikarenakan masih banyaknya kesalahan pencatatan dan akun-akun 

yang tidak tercatat pada laporan keuangan yang disajikan seperti laporan 

realisasi anggaran, neraca, neraca lajur, dan catatan atas laporan keuangan. 

Maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan disarankan kepada 

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, 

yaitu : 

1. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai standar akuntansi 

pemerintahan dan meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai 

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten 

Bandung dengan cara memberikan pelatihan dan mengadakan seminar 

mengenai standar akuntansi pemerintahan. 

2. Meningkatkan ketelitian pegawai dalam bekerja. 

3. Meningkatkan sistem pengendalian internal di Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung 

4. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. 
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5. Memberikan teguran atau sanksi kepada pegawai yang melakukan 

kesalahan. 

6. Meningkatkan evaluasi kinerja secara periodik untuk memperbaiki 

kinerja yang buruk pada tahun sebelumnya. 

7. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang taat terhadap 

aturan yang berlaku di Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan 

Kebersihan Kabupaten Bandung. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya, subjek penelitian tidak terpaku 

hanya pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten 

Bandung namun dapat menggunakan Dinas lainnya yang laporan 

keuangnya sudah berbasis akrual sepenuhnya dalam mengevaluasi 

keseuaian penerapan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan PP 

Nomor 71 Tahun 2010. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian 

selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai evaluasi 

penerapan standar akuntansi pemerintahan pada instansi pemerintah. 

 


