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 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah akuntansi berbasis 

akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh atau tidak secara parsial dan 

simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Secara parsial disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya penerapan akuntansi 

berbasis akrual maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas 

laporan keuangan.  

2. Secara parsial disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien variabel 

sistem pengendalian intern. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tingginya penerapan sistem pengendalian intern maka semakin tinggi 

pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.  

3. Secara simultan disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dan 

sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian 

intern terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga sebaiknya penerapan 

akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dilakukan secara 

bersama-sama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dapat dilihat 

dari uji t bahwa sistem pengendalian intern lebih besar pengaruhnya daripada 

penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. 
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5.2 Saran 

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian, 

pembahasan dan kesimpulan diatas. Saran ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, dan juga bagi peneliti 

selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten 

Pemerintah Kabupaten dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual dan  

pengendalian intern secara efektif serta lebih ditingkatkan lagi atas 

pencatatan-pencatatannya dalam penginputan data, dan lebih baik lagi jika 

penerapan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern 

dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Sumber daya manusia juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas 

laporan keuangan, karena dengan adanya kemampuan yang dimiliki maka 

akan lebih berkualitas juga laporan keuangan di Kabupaten tersebut, sehingga 

sebaiknya pemerintah kabupaten dapat mendukung sarana prasarana yang ada 

agar dapat memudahkan setiap pekerjaan pegawai.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam pengujian pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem 

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ini hanya 

menggunakan dua variabel independen diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat meneliti dengan menambah variabel independen agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. 

 


