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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dibahasan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hasil penelitian Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap 

penatausahaan aset tetap, yang artinya semakin baik pengendalian intern 

maka akan semakin baik pula penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota 

Bandung. Namun, masih terdapat kelemahan pada pengendalian intern 

pada kompetensi yang dimiliki Pengurus Barang yang berada pada 

beberapa kecamatan maupun SKPD lain tidak sepenuhnya memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, sehingga sering kali 

terjadi tidak ataupun belum tercatatnya barang milik daerah yang dimiliki 

pada saat pemeriksaan.  

2. Penatausahaan Aset Tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan, yang artinya semakin baik penatausahaan aset maka akan 

semakin baik pula kualitas laporan keuanganan di Pemerintah Kota 

Bandung. Berdasarkan hasil statistik deskriptif atas penatausahaan aset 

tetap di lingkungan pemerintah Kota Bandung termasuk kedalam kategori 

baik. Namun, masih terdapat kelemahan pada ketersediaannya Sumber 

Daya Manusia dalam menangani objek aset.  

3. Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan, yang artinya semakin baik jalannya suatu pengendalian maka 

akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota 

Bandung. Pada hasil statistik deskriptif atas kualitas laporan keuangan 

pada Pemerintah Kota Bandung termasuk kategori baik. Adanya 

peningkatan dalam melaksanakan koordinasi pada tiap instansi 

menjadikan penilaian atas laporan keuangan meningkat.   
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4. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan dengan dimediasi penatausahaan aset tetap, yang artinya 

penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening mampu memediasi 

antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan. Namun, perlu 

ditingkatkan kembali pada sistem pelaksanaan  SIMDA BMD serta tidak 

sepenuhnya kelemahan atas pengendalian aset yang mempengaruhi 

kualitas lapporan keuangan.  

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, berikut ini beberapa saran 

mengenai pengendalian intern dan penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan 

keuangan pada Pemerintah Kota Bandung yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung:  

a. Penerapan pengendalian intern pada tiap SKPD harus selalu 

dilaksanakan dan dipertahankan dengan  baik, dengan memperhatikan 

penilaian atas risiko yang mungkin akan terjadi untuk mencapai suatu 

tujuan yang dimiliki. Memperhatikan kompetensi Sumber Daya 

Manusia pada masing-masing pegawainya sehingga dapat 

meningkatkan ketepatan waktu dalam kegiatan pelaporan dan 

pencatatan dengan data yang akurat, maka akan mempermudah dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

b. Guna peningkatan penatausahaan aset tetap pada masing-masing SKPD 

sebaiknya  meningkatkan kualitas sistem pelaksanaan SIMDA BMD 

yang dapat mendukung penyajian data aset secara netralitas, serta 

memperhatikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki sehingga pada tiap 

objek aset dapat terawasi dengan baik. 

c. Tetap mempertahankan atas hasil opini terakhir yang didapat setelah 

sebelumnya mendapatkan opini WDP dengan meningkatkan 
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pengendalian intern dan terus memperhatikan atas aset tetap/ barang 

milik daerah yang dimiliki. 

2. Bagi peneliti selanjutnya: 

Peneliti menyarankan agar dapat meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  

  

 


