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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Metode Analisis Linier Berganda 

dalam penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh Pemahaman Sistem 

Akuntansi Keuangan daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penulis mengambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara simultan variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan 

pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, artinya dengan adanya pemahaman 

sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah yang baik 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Secara parsial variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

artinya dengan adanya pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang 

baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Secara parsial variabel pemahaman pengelolaan aset tetap daerah daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
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artinya dengan adanya pemahaman pengelolaan aset tetap daerah yang baik 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta pengolahan data dari jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan penulis dalam kuisioner, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Saran untuk Pemerintahan Kabupaten Garut 

 Dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan hendaknya lebih 

meningkatkan kualitas SDM yang berhubungan langsung dengan sistem 

akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah, karena untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki sistem 

akuntansi keuangan yang handal dan pengelolaan aset yang baik. Adapun 

cara yang bias dilakukan dengan dengan cara melakukan pelatihan serta 

sosialisasi lebih mendalam yaitu dengan memberikan diklat mengenai 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan pengelolaan Aset Tetap. 

 Hasil penelitian menunjukan masih ada beberapa pemahaman yang harus 

ditingkatkan, diantaranya mengenai sistem akuntansi keuangan yang masih 

belum memahamai mengenai prosedur akuntansi aset disarankan untuk 

mengikuti diklat akuntansi. Pada pengelolaan aset tetap yaitu pada dimensi 

pemanfaatan aset daerah; pengamanan, pemeliharaan dan penilaian aset 
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daerah; pemindahtanganan aset daerah; pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian aset daerah; dan tuntutan ganti rugi aset daerah, disarankan 

untuk memahami pengetahuan tersebut dengan cara membuat Sistem 

Operasional Prosedur (SOP) di dalam pengelolaan aset, sehingga rencana 

kerja atas pengelolaan barang daerah dan sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan kegiatan pengelolaan aset tetap tertib, efektif, efisien dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, penulis menyarankan agar peneliti menambah sambel penelitian bukan saja 

di pemerintah daerah Kabupaten Garut, melainkan pada Pemerintah Provinsi atau 

Kabupaten Kota lainnya. Selain itu untuk peneliti selanjutnya dapat menambah 

variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti 

penerapan sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kompetensi 

SDM. 

 


