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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik kualitatif berpengaruh signifikan pada transparansi laporan 

keuangan laporan keuangan pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini terjadi 

semakin baik karakteristik kualitatif maka semakin baik penyajian 

informasi pada transparansi laporan keuangan laporan keuangan 

pemerintah daerah kota Bekasi dan sebaliknya apabila semakin rendah 

karakteristik kualitatif maka semakin rendah kualitas transparansi laporan 

keuangan keuangan pemerintah daerah yang disajikan. Hal ini 

mengindikasikan Anggota DPRD menginginkan pemerintah daerah kota 

bekasi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintah (SAP). 

2. Aksesibilitas  berpengaruh signifikan pada transparansi laporan keuangan 

pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini terjadi semakin tinggi aksesibilitas 

maka akan berpengaruh pada transparansi laporan keuangan laporan 

keuangan pemerintah daerah kota Bekasi dan sebaliknya apabila semakin 

rendah aksesibilitas maka semakin rendah transparansi laporan keuangan 

laporan keuangan pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perlu adanya keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan 

pemerintah daerah kota bekasi. 

3. Pengendalian internal berpengaruh signifikan pada transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah kota Bekasi. Hal ini terjadi semakin baiknya 

pengendalian internal maka semakin handal dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah kota bekasi secara transparan dan sebaliknya 

apabila semakin buruknya pengendalian internal maka semakin kurang 

baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah kota bekasi secara 
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transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya kerjasama antara 

atasan dan bawahan dalam kinerja pemerintahan kota beka bekasi. 

 

B. Implikasi 

        Hasil penelitian tentang hubungan pengaruh antara karakteristik 

kualitatif, aksesibilitas, dan pengendalian internal merupakan bukti ilmiah 

akan pentingnya ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan transparansi 

laporan keuangan pemerintah daerah kota Bekasi. 

1) Karakteristik Kualitatif akan meningkatkan transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah kota bekasi jika laporan keuangan nya 

memenuhi unsur karakteristik kualitatif sehingga dapat memperjelas 

laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan jujur serta 

mudah dipahami oleh masyarakat (Nikadek et al, 2015). 

2) Aksesibilitas akan meningkatkan transparansi laporan keuangan 

pemerintah daerah kota bekasi jika dapat memberikan akses melalui 

media online maupun cetak kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi laporan keuangan secara transparansi juga akan terlaksana 

dengan baik (Aprianti, 2015). 

3) Pengendalian Internal akan meningkatkan transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah kota bekasi jika dilakukannya kegiatan 

pengendalian internal antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

melindungi aset (termasuk data) negara, untuk memelihara catatan 

secara rinci dan akurat, untuk menghasilkan informasi keuangan yang 

akurat, relevan dan andal, untuk menjamin bahwa laporan keuangan 

disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), untuk 
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efisiensi dan efektivitas operasi serta untuk menjamin ditaatinya 

kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan (Fauzi et al, 

2015: 86).  

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Penelitian selanjutnya. Akan lebih baik jika nantinya 

penelitian selanjutnya untuk menambahkan satu variabel 

independen yang berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi 

informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah kota 

Bekasi karena peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen 

yaitu karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian 

internal. Agar dapat lebih luas wawasan yang didapat dalam 

penelitian selanjutnya. 

2) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dalam pengawasan internal 

diharapkan agar dilakukan lebih tertib akurat dan independen, 

kinerja seluruh pegawai harus lebih informatif terhadap 

pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun laporan keuangan, dan 

lebih meningkatkan dalam memberikan informasi kepada 

pengguna laporan keuangan melalui pengumuman di kantor-kantor 

SKPD melalu media cetak maupun internet. 

 


