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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data 

penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai 

analisis strategi implementasi akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Jepara, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Jeparamelaksanakan uji coba implementasi 

akuntansi basis akrual pada Tahun 2014. Pada saat uji coba dalam 

pengimplementasian basis akrual ini masih mengalami berbagai kendala 

yang masih memerlukan perbaikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jepara; 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menempuh berbagai strategi untuk 

mengimplementasikan akuntansi basis akrual ini secara penuh mulai dari  

Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 diantaranya melalui komitmen 

pimpinan, penyusunan regulasi, pengembangan sistem informasi akuntansi 

dari aplikasi manual di Tahun 2015 sampai dengan penggunaan aplikasi 

simkeda online di Tahun 2017,  dan pengembangan SDM melalui 

sosialisasi, bintek maupun workshop; 

3. Dengan adanya implementasi basis akrual ini berdampak pada 

meningkatnyaakuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara serta meningkatnya kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.Semakin berkualitasnya 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dengan adanya 

Opini WTP dari BPK-RI selama 7 (Tujuh) tahun berturut-turut namun 

dengan adanya berbagai temuan pada saat audit oleh BPK-RI di 

Kabupaten Jepara menunjukkan kualitas laporan keuanganmasih 

memerlukan peningkatan kearah yang lebih baik lagi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, saran dan 

masukanyang peneliti ajukan untukPemerintah Daerah Kabupaten Jepara 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perencanaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang 

akuntansidan pengelolaan keuangan pemerintah dengan 

menyelenggarakan seminar, bintek maupun diklat; 

2. Perlunya perbaikan dan peninjauan kembali aplikasi pengelolaan keuangan 

sistem on-line yang sering mengalami error dalam pemakaiannya; 

3. Web Pemerintah Kabupaten Jepara juga memerlukan perbaikan-perbaikan 

supaya bisa mengupload Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jepara dalam rangka kemudahan akses sebagai wujud 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 
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