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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Akuntansi 

Akrual dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara parsial menunjukan bahwa variabel penerapan akuntansi akrual 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, karena thitung 

2,104 > ttabel 1,992 dan nilai Pvalue 0,000 lebih kecil dari nilai alpa 0.05 pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Oleh Karena itu maka H1 

diterima. 

2. Secara parsial menunjukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, , karena thitung 

2,241> ttabel 1,992 dan nilai Pvalue 0,000 lebih kecil dari nilai alpa 0.05  

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Oleh Karena itu maka 

H2 diterima.  

3. Secara simultan menunjukan bahwa penerapan akuntansi akrual dan 

sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan, karena Fhitung 5,053> Ftabel 3,12 dan nilai Pvalue 0,000 

lebih kecil dari nilai alpa 0.05   pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan 

Hilir. Oleh karena itu maka H3 diterima. 
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4. Nilai Adjust R
2
 (koefisien determinasi) sebesar 0.095 atau 9.5%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi akrual dan sistem 

pengendalian internal berkontribusi sebesar 9,5% dalam menjelaskan 

variabel kualitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 90,5% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini hanya meneliti dua variabel yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan, sehingga kurang mengeksplorasi faktor-faktor lainnya 

yang mungkin berpengaruh, serta berdasarkan hasil pengujian bahwa 

variabel penerapan akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal 

hanya mampu berkontribusi menjelaskan variabel kualitas laporan 

keuangan sebesar 11,9%, untuk penelitian selanjutnya agar menambah 

atau mencari variabel lainya yang berpengaruh terhadap penerapan 

akuntansi akrual,seperti Pelatihan, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain. 

2. Pada penelitian ini, sampel yang di ambil hanya terfokus pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir sehingga terlalu sempit untuk di 

generalisasikan terhadap kualitas di daerah lain, untuk penelitian 

selanjutnya agar memperluas sampel penelitian agar mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. 

 

 


