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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. 

Dengan hubungan korelasi sangat kuat dan positif, dimana peningkatan 

Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) akan diikuti pula oleh peningkatan 

Kualitas Laporan Keuangan. Pengelolaan Aset yang baik dapat 

memepengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.  

2. Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Dengan hubungan 

sangat kuat dan positif, dimana peningkatan Pengendalian Intern akan 

diikuti pula oleh peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Bahwa pada 

dasarnya pengendalian intern yang baik dapat terhindar dari adanya fraud 

(kecurangan) dan meningkatkan kelayakan dari laporan keuangan bagi 

pemerintah.  

5.2 Saran 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya, maka 

selanjutnya peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1.2.1 Saran Operasional  

Diharapkan sebaiknya Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cianjur perlu ditingkatkan kembali dalam Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset 

Tetap) terkait Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap yaitu tanah. Agar 

tidak adanya kasus sengketa tanah dengan pihak lain. Dan untuk 

Pengendalian Intern perlu ditingkatkan lagi terkait Penilaian Risiko dalam 

menilai risiko adanya tindak kecurangan yang terjadi dalam ruang lingkup 

kerja Pemerintah. Sehingga kedua hal tersebut tidak mempengaruhi 

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur.  

1.2.2 Saran Akademis  

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu 

dan pengetahuan terkait pengaruh Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset 

Tetap) dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan, 

serta sebagai bahan masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi 

bagi para pembaca. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian 

menggunakan variabel lain di luar variabel yang sama, dengan cara 

menambahkan variabel bebas yang lain, disarankan pula menggunakan 

populasi dan sampel yang berbeda agar dapat memperoleh kesimpulan 

yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.  


