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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui 

pengaruh dukungan pelatihan, komunikasi, dan latar belakang pendidikan terhadap 

implementasi akuntansi akrual dengan budaya organisasi sebagai variabel 

moderating di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi 

akuntansi akrual. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan 

yang baik dapat meningkatkan dan memudahkan dalam pelaksanaan 

implementasi akuntansi akrual menjadi lebih baik. 

2. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi 

akuntansi akrual. Hal ini menunjukkan bahwa dengan komunikasi yang 

baik dapat meningkatkan dan memudahkan dalam pelaksanaan 

implementasi akuntansi akrual. Hasil ini juga dikarenakan dengan 

terjalinnya dan tingkat komunikasi yang baik dapat memberikan informasi 

yang dapat meningkatkan implementasi akuntansi akrual. 

3. Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap implementasi akuntansi akrual. Hal ini bisa dikatakan bahwa, 

responden yang berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi, 

manajemen ataupun ekonomi tidak mempengaruhi tingkat implementasi 

akuntansi akrual. 

4. Budaya organisasi memoderasi pengaruh hubungan antara pelatihan 

dengan implementasi akuntansi akrual. Hal tersebut menandakan bahwa 

budaya organisasi yang dianut dan disebarluaskan mampu memperkuat 

pengaruh pelatihan yang dapat meningkatkan pelaksanaan implementasi 

akuntansi akrual. 

5. Budaya organisasi memoderasi pengaruh hubungan antara komunikasi 

dengan implementasi akuntansi akrual. Hal tersebut menandakan bahwa 

budaya organisasi yang dianut dan disebarluaskan mampu memperkuat 
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pengaruh komunikasi yang dapat meningkatkan pelaksanaan implementasi 

akuntansi akrual. 

6. Budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh hubungan antara latar 

belakang pendidikan dengan implementasi akuntansi akrual. Hal tersebut 

menandakan bahwa budaya organisasi tidak mempengaruhi latar belakang 

pendidikan dalam peningkatan pelaksanaan implementasi akuntansi akrual. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Jumlah kuesioner yang belum dikembalikan oleh responden cukup banyak 

sebesar 13 kuesioner. Hal ini dikarenakan kesibukan dari pihak responden 

yang sering berada di luar kantor dalam rangka penugasan ataupun work 

from home (WHF) dan juga terkendala oleh pandemik yang sedang terjadi 

sekarang ini sehingga responden belum sempat untuk mengisi kuesioner 

yang sudah didistribusikan oleh peneliti.  

2. Objek penelitian yang digunakan hanya pemerintah daerah Kota Bekasi 

dalam satu bagian dari pemerintah daerah di Jawa Barat, sehingga belum 

mampu memberikan gambaran yang lebih luas maupun digeneralisasikan 

untuk keseluruhan terkait implementasi akuntansi akrual di pemerintahan 

Indonesia. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada riset ini, peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, 

sebagai berikut untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi implementasi akuntansi akrual seperti 

dukungan konsultan dan dukungan manajemen proyek untuk mengembangkan 

hasil penelitian. Dan juga diharapkan untuk pengumpulan data penelitian agar 

dapat lebih dilengkapi dengan menggunakan metode wawancara untuk menggali 

lebih dalam tentang implementasi akuntansi akrual. Selain itu juga diharapkan 

untuk memperluas penelitian dan tidak hanya terfokus pada OPD di Kota Bekasi.
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