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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi 

laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Objek 

penelitian ini adalah Dinas-dinas yang ada di lingkungan wilayah Kota 

Depok dengan menggunakan sampel dari 20 dinas.   

Berdasarkan semua proses penelitian yang telah dilakukan maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Transparansi Laporan Keuangan  berpengaruh positif 

signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya Transparansi 

Laporan Keuangan maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Daerah akan meningkat dan pengguna laporan keuangan dapat 

mengetahui untuk apa saja anggaran yang dipakai oleh pemerintah 

daerah.  

2. Variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya Penyajian Laporan 

Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan meningkat 
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3. dan pengguna akan mudah memahami apa saja yang ada di 

laporan keuangan.  

4. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses yang diberikan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan laporan keuangan 

pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah dan informasi dalam laporan keuangan 

dibutuhkan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan.    

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi yang 

dapat diambil yaitu:  

1. Transparansi Laporan Keuangan merupakan satu kesatuan yang 

tidak bisa dipisahkan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memiliki 

pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah pusat 

maupun DPRD tetapi juga kepada masyarakat. Tentunya 

meningkatnya transaparansi laporan keuangan akan meningkatkan 

kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Dalam Penelitian 

ini, sesuai dengan hasil penilaian per indikator transparansi 

laporan keuangan (Tabel IV.10 :70) responden memberikan nilai 

pada indikator terkecil yaitu pada ketersediaan informasi kinerja. 

Hal ini berarti Pemerintah Kota Depok harus menyediakan 
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informasi mengenai kinerja organisasi perangkat daerahnya di 

website maupun tempat-tempat yang mudah diketahui oleh publik 

seperti kantor masing-masing dinas maupun di papan reklame. 

2. Penyajian Laporan Keuangan tidak lepas dari beberapa peraturan 

yang harus dipahami dan di aplikasikan oleh pemerintah daerah. 

Sehingga pemerintah daerah tidak secara asal dalam membuat 

laporan keuangan karena laporan keuangan adalah suatu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penggunaan 

anggaran. Hal ini tentu tidak bisa  berjalan tanpa adanya 

pengawasan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah 

daerah sesuai dan berdampak pada akuntabilitas. Dalam Penelitian 

ini, sesuai dengan hasil penilaian per indikator penyajian laporan 

keuangan (Tabel IV.10 :72) responden memberikan nilai pada 

indikator terkecil yaitu pada dapat dibandingkan. Hal ini berarti 

Pemerintah Kota Depok harus menyajikan informasi laporan 

keuangan yang dapat dibandingkan baik itu dengan periode 

sebelumnya maupun dengan daerah lainnya.  

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah salah satu hal yang perlu 

diperhatikan pemerintah daerah. Karena banyak masyarakat yang 

menggunakan laporan keuangan daerah untuk berbagai hal. 

Aksesibilitas jangan sampai dipandang sebelah mata oleh 

pemerintah daerah. Karena aksesibilitas ini penting dalam 

menunjang pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada 
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khalayak umum dalam penggunaan anggaran. Dalam Penelitian 

ini, sesuai dengan hasil penilaian per indikator aksesibilitas 

laporan keuangan (Tabel IV.11 :74) responden memberikan nilai 

pada indikator terkecil yaitu pada keterbukaan. Hal ini berarti 

Pemerintah Kota Depok harus meningkatkan aksesibilitasnya agar 

keterbukaan Pemerintah Kota Depok tidak lagi dipertanyakan oleh 

khalayak umum. 

C. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Maka peneliti 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya maupun bagi Pemerintah 

Kota Depok sebagai berikut:  

1. Pemerintah Kota Depok harus menyediakan informasi mengenai 

kinerja organisasi perangkat daerahnya di website maupun tempat-

tempat yang mudah diketahui oleh publik seperti kantor masing-

masing dinas maupun di papan reklame. 

2. Pemerintah Kota Depok harus menyajikan informasi laporan 

keuangan yang dapat dibandingkan baik itu dengan periode 

sebelumnya maupun dengan daerah lainnya. 

3. Pemerintah Kota Depok harus meningkatkan aksesibilitasnya agar 

keterbukaan Pemerintah Kota Depok tidak lagi dipertanyakan oleh 

khalayak umum. 

4. Peneliti selanjutnya dapat mengganti lokasi penelitian di kota lain 

yang berbeda dengan penelitian ini.  
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5. Penelitian ini hanya menguji 3 variabel independen, diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti 

penerapan sistem keuangan daerah, aktivitas pengendalian, value 

for money dan  pengendalian internal.  

 


