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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara 

penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap 

kualitas laporan keuangan pada Desa-Desa yang Ada di Kecamatan Cimanggu 

khususnya di Desa Cimanggu, Desa Sukamaju, Desa Sukamanah, Desa Sukajadi, 

Desa Karang mekar, Desa Boregah Indah.  Berdasarkan hasil pengumpulan, 

pengolahan, dan analisis data peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Desa” ditolak dan  H1 yang menyatakan “terdapat 

pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Desa” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang 

menunjukan bahwa thitung untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

sebesar 2,333 lebih besar dari -ttabel  sebesar 1,980 (2,333 >1,980) dengan nilai 

signifikansi 0,023 < 0,05 sehingga  sesuai dengan pengujian hipotesis yang 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima atau secara parsial Standar Akutansi 

Pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Desa. 
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2. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Desa” ditolak dan  H1 yang menyatakan “terdapat pengaruh Sistem Informasi 

Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa” diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t yang 

menunjukan bahwa -thitung untuk Sistem Informasi Akuntansi adalah sebesar 

2.262 lebih besar dari ttabel sebesar 1,980 (2.262 > 1,980) dengan nilai 

signifikansi 0,027 < 0,05 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis 

yang berarti H0  ditolak  dan  H1 diterima atau secara parsial Standar 

Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Desa. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa H0 yang menyatakan “tidak terdapat 

pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa” ditolak dan  H1 yang 

menyatakan “terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan 

Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa” 

diterima. 

Hal ini didapat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji F 

yang menunjukan bahwa fhitung> f tabel (9,105>7.088) maka Ho ditolakdan 

H1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem 

Informasi Akuntansi secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Jadi menurut uji f 
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bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi itu 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. 

 

5.2 Saran 

1. Akademisi 

 Untuk akademisi penelitian ini agar dapat memberikan wawasan, 

pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam 

dari teori yang telah diketahui dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan bagi 

dunia akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan 

dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih 

mendalam. 

2. Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti agar lebih memahami apa yang ditelitinya terutama tentang 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan dan juga untuk diaplikasikan dalam dunia kerjanya atau dalam 

hal apapun yang mengenai laporan keuangan/pelaporan keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

 Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya, khususnya bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh standar 

akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan. 
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4. Praktisi 

1. Bagi Desa  

 Bagi aparatur desa untuk kualitas laporan keuangan, berdasarkan hasil 

penelitian jawaban responden secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pada 

Desa-desa yang ada di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi ada dalam 

kategori baik. Diharapkan kepada aparatur desa yang ada di Kecamatan Cimanggu 

untuk kedepannya nanti agar dapat meningkatkan lagi kualitas laporan keuangan 

desa nya, karena melihat hasil yang memiliki skor terendah ada responden 

menjawab netral atauragu-ragu atas item pertanyaan yang diajukan terkait dengan 

kulaitas laporan keuangan. Bagi desa-desa yang sistem informasi akuntansinya 

belum lengkap seperti komputer, printer, dan jaringan internet harus segera 

dilengkapi fasilitasnya agar para pengguna laporan keuangan lebih mudah 

mendapatkan informasi tentang laporan keuangan. Tidak hanya mempermudah 

tapi meminimalisir keterlambatan penyajian laporan keuangan desa. 

 Untuk desa-desa yang masih mempunyai kendala, tidak hanya fasilitas 

untuk sistem saja tetapi sumberdaya manusia/ aparatur desanya harus seusai 

dengan keahliannya, harus mempunyai wawasan yang luas, harus mempunyai 

skemampuan benar-benar di bidangnya.  Bagi aparatur  desa semakin maju  jaman 

semakin aparaturnya harus  yang  tingkat pendidikannya baik.     

 Bagi pihak dan aparatur desa dengan adanya penelitian diharapkan 

dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan untuk 

meningkatkan dan memperbaiki laporan laporan keuangannya agar laporan 

keuangan desa-desa yang ada di Kecamatan Cimanggu berkualitas. Bagi desa 



93 
 

yang sumberdaya manusianya masih kurang memadai agar diadakannya pelatihan 

atau mengadakan seminar-seminar tentang standar akuntansi pemerintah dan 

penggunaan sistem informasi akuntansi untuk menambah wawasan agar penyajian 

laporan keuangan didesa berkualitas. 

2. Bagi Masyarakat  

 Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini agar termotivasi untuk 

mengetahui laporan-laporan keunagan yang ada didesa itu sudah sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi agar laporan 

keuangan didesa berkualitas. Bagi masyarakat untuk lebih kritis dan rasa ingin 

tahunya untuk mengetahui laporan keuangan didesa nya itu lebih baik dan lebih 

berkualitas. Karena laporan keuangan adalah bentuk  informasi dari seorang 

akuntan untuk mendeskripsikan posisi laporan keuangan. Begitupun masyarakat 

didesa tersebut harus paham dan mengerti tentang laporan keuangan yang 

berkualitas. 


