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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan membuktikan pengaruh 

variabel independen kualitas SDM, training, komitmen organisasi, dan 

organization culture terhadap variabel dependen penerapan standar akuntansi 

berbasis akrual di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berlandaskan hasil dari penelitian 

ini dan pembahasan yang dirincikan, maka kesimpulan nya adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini menunjukkan 

bahwa kualitas SDM yang baik yang dimiliki pelaku pencatat dan pelapor 

laporan keuangan unit organisasi pemerintah daerah dapat meningkatkan 

dan memudahkan dalam pelaksanaan penerapan standar akuntansi berbasis 

akrual. 

2. Training tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan 

standar akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini membuktikan bahwa 

responden yang telah mengikuti kegiatan training selama terikat dengan 

unit organisasi pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat penerapan 

standar akuntansi berbasis akrual. 

3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini menandakan komitmen 

organisasi yang baik dapat memajukan dan memudahkan penerapan standar 

akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini dikarenakan adanya keinginan 

individu yang kuat dalam memberikan hasil terbaik di setiap kinerjanya 

yang dapat meningkatkan penerapan standar akuntansi berbasis akrual di 

unit organisasi pemerintah daerah tersebut. 

4. Organization culture tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Pernyataan ini memberi arti 

bahwa organization culture yang terbentuk dari suatu unit organisasi 

pemerintah
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daerah tidak mempengaruhi tingkat penerapan standar akuntansi berbasis 

akrual. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari riset ini, peneliti memaparkan 

beberapa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, sebagai berikut untuk peneliti selanjutnya dapat menambah 

serta memvariasi variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap penerapan 

standar akuntansi berbasis akrual seperti dukungan fasilitas dan penggunaan 

aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual untuk mengembangkan 

hasil penelitian. Pengumpulan data penelitian diharapkan agar dapat lebih 

dilengkapi dengan menggunakan metode wawancara untuk menggali 

informasi dan jawaban yang lebih dalam tentang penerapan standar 

akuntansi berbasis akrual. Diharapkan peneliti dapat memperluas cakupan 

penelitian dan tidak hanya terfokus pada unit organisasi pemerintah daerah 

di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 
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