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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemahan akuntansi, 

penerapan SAP, dan penerapan SAI terhadap kualitas laporan keuangan. 

Variabel penelitian yang digunakan adalahm variabel independen berupa 

pamahaman akuntansi, penerapan SAP, dan penerapan SAI. Sedangkan 

variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Subjek dari 

penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan 

Inspektorat Jenderal pada Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil 

pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis korelasi berganda bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara pemahaman akuntansi, penerapan SAP dan 

penerapan SAI terhadap kualitas laporan keuangan Direktorat 

Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 

2. Berdasarkan analisis determinasi bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen sebesar 32,9 %. Sedangkan 

sisanya sebesar 67,1% di pengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

3. Berdasarkan hasil uji t untuk pengujian hipotesis, diketahui untuk 

hipotesis pertama, diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel 

sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan untuk hipotesis 
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kedua diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel maka H2 

diterima dan H0 ditolak. Dan untuk hipotesis ketiga diperoleh t 

hitung yang lebih besar dari t tabel maka H3 diterima dan H0 ditolak. 

Jadi, pemahaman akuntansi, penerapan SAP dan penerapan SAI 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri. 

B. Implikasi 

Dengan adanya pengaruh dari pemahaman akuntansi yang dimiliki 

oleh pengelola lepoaran keuangan serta penerapan standar akuntansi 

pemerintah dan juga sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan 

keuangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri diharapkan 

setiap satuan kerja dapat untuk terus mengupayakan peningkatan 

pemahaman akuntansi pengelola keuangan dengan mengadakan 

pendidikan tambahan. Selain itu penerapan sistem akuntansi instansi 

yang setiap saat selalu dihadapkan dengan pengembangan aplikasi maka 

pengelola keuangan seharusnya lebih giat untuk belajar dalam 

memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga kualitas laporan 

keuangan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini bisa 

menjadi lebih baik lagi. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan objek penelitian 

lain, seperti pengawasan internal, teknologi informasi ataupun good 
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governance agar bisa mengetahui hal-hal apa sajakah yang 

memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

2. Selain itu untuk peneliti selanjutnya disarankan menggunakan subjek 

penelitian tidak hanya terfokus pada Direktorat Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri, namun diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian pada Direktorat ataupun 

Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat menggambarkan secara 

umum dan luas mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 


