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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian Sistem Pengendalian Intern (SPI) tidak berpengaruh 

terhadap pengelolaan aset daerah. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan 

dari dilaksanakannya sistem pengenalian intern. 

2. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan penerapan 

Sistem Pengendalian Intern. 

3. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh SKPD Pemerintah Kota Bandung. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

dan pengelolaan aset daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, berikut ini beberapa 

saran yang diajukan peneliti: 

1. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung sebaiknya meningkatkan 

berbagai bentuk sarana komunikasi yang akan mendukung pengendalian 

intern.  

2. Untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan oleh 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung, SKPD 

sebaiknya meningkatkan sistem dan teknik pengawasan agar masyarakat 
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tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan 

kekayaan milik daerah. 

3. Terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan untuk memperoleh 

opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan, Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung sebaiknya 

memperbaiki waktu penyajian informasi laporan keuangan dengan tepat 

waktu agar dapat meningkatkan opini atas laporan keuangan Kota 

Bandung.  

4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar meneliti faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain 

sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Selain itu, terkait 

dengan keterbatasan penulis dalam menentukan sampel penelitian, 

penelitip menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang 

lingkup sampel.  

 


