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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

 Sesudah dilakukannya penelitian serta adanya beberapa pengujian 

hipotesis diantaranya penerapan SAP berbasis akrual, kompetensi SDM, dan 

pengendalian internal dan kualitas Lapkeu sebagai variabel dependen, dengan 

begitu kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

a. Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

Lapkeu. Hasil ini mengindikasikan jika penerapan SAP berbasis akrual 

berpengaruh terhadap kualitas Lapkeu sehingga kecil besarnya penerapan 

SAP berbasis akrual akan berpengaruh terhadap kualitas Lapkeu.   

b. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lapkeu. 

Dengan begitu tinggi/rendahnya kompetensi SDM tidak akan berpengaruh 

terhadap kualitas Lapkeu. 

c. Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lapkeu. 

Maka diketahui bila pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 

Lapkeu dan rendah/tingginya akan mempengaruhi terhadap kualitas 

Lapkeu. 

 

5.2. Saran  

a. Saran yang dapat diberikan kepada satuan kerja Badan Ketahanan Pangan 

dalam penelitian ini yakni untuk variabel kompetensi SDM dimana hasil 

yang didapat yaitu tidak berpengaruh terhadap kualitas Lapkeu. Maka 

untuk satuan kerja Badan Ketahanan Pangan agar lebih ditingkatkan lagi 

dari segi kompetensi SDM dengan bisa memberikan pelatihan, seminar, 

dan lainnya agar bisa meningkatkan kompetensi dari setiap individu 

tersebut, sehingga nantinya kualitas Lapkeu yang dihasilkan akan lebih 

baik lagi.  

b. Saran yang diberikan untuk SDM terkait agar bisa meningkatkan 

kompetensinya yakni dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan lainnya.  
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c. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain 

yang belum ada dalam penelitian ini diantaranya bisa menambahkan 

teknologi informasi, peran audit internal, komitmen kepemimpinan, dan 

lainnya.
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