
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan

Aksesibilitas  Laporan Keuangan terhadap  Akuntabiltas  Pengelolaan  Keuangan.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyajian  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

3. Penyajian  laporan  keuangan  daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan

daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah 

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, dan semua hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini,  yang menyatakan bahwa penyajian laporan

keuangan  daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  secara  individu

(parsial)  maupun  secara  bersama-sama  atau  simultan  berpengaruh  positif  dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  media  penyampaian

pertanggungjawaban atas  pengelolaan keuangan daerah.  Dengan demikian bisa

diketahui  bahwa  laporan  keuangan  memberi  kontribusi  terhadap  akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Mengingat pentingnya informasi yang disampaikan

dalam  laporan  keuangan  maka  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  OPD  Kota

Palembang harus mampu menyajikan laporan keuangan yang andal, relevan dan

lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta menyediakan akses

yang  mudah  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  dan

mendapatkannya, terutama bagi para pengguna eksternal.

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  maka  pemerintah  daerah

khususnya OPD Kota Palembang diharapkan untuk memperhatikan beberapa

hal berikut :
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1. Akuntabilitas  yang  efektif  tergantung  pada  akses  publik  terhadap  laporan

keuangan  daerah  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami.  Untuk  mendukung

akuntabilitas yang efektif tersebut, OPD Kota Palembang diharapkan dapat

mempublikasikan laporan  keuangannya melalui  media massa,  seperti  surat

kabar,  radio,  website,  dan  media  lainnya  yang  memberikan  perhatian

langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas OPD Kota Palembang

terhadap masyarakat.
2. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah  dan  mudah  diakses  oleh  semua  pihak  yang  berkepentingan,

memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta

semua  sumber  daya  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  bisa

berjalan dengan baik. Hal ini akan semakin meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas publik,  dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengeluaran

pemerintah  daerah  bisa  terlaksana  dan  pada  akhirnya  akan  mampu

meminimalisir  praktek korupsi  dan  nepotisme oleh para aparatur  sehingga

clean government secara bertahap akan bisa terwujud.
3. Perlunya pemerintah daerah untuk memberi banyak kesempatan bagi pegawai

yang  sudah  ada  untuk  mengikuti  bimbingan  teknis  maupun  pelatihan-

pelatihan  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  guna  meningkatkan

kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan

keuangan daerah.
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