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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah. Maka semakin baik Pengelolaan Keuangan Daerah hal tersebut akan 

meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan begitupun sebaliknya.  

2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah. Maka semakin baik Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) hal tersebut akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah 

dan begitupun sebaliknya.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1) Bagi Pemerintah Kota Cimahi 

a) Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar semakin baik, maka 

diperlukannya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dengan cara 

memperhatikan kembali pengelolaan keuangan daerah terkait perencanaan
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pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Terutama pada 

perencanaan dimana masih lemahnya perencanaan pada pengelolaan 

keuangan daerah. Pemerintah Kota Cimahi harus lebih mematangkan 

perencanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga 

anggaran APBD dapat terserap dengan baik. 

b) Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar semakin baik, maka 

diperlukannya sistem pengendalian intern pemerintah yang baik. Dengan 

cara melakukan pemantauan pengendalian intern atas sistem pengendalian 

intern pemerintah dalam mengawasi pencairan keuangan, hal tersebut 

dilakukan secara konsisten untuk mengurangi resiko keterlambatan 

pencairan keuangan. 

5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Perkembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah 

informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan 

khususnya mengenai pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. 

2) Bagi Peneliti lain 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  dengan standar pengukuran yang 

berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 

karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah 

Daerah. 


