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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pembukuan, laporan keuangan, dan sistem 

penganggaran berpengaruh positif terhadap tata kelola perusahaan. Sedangkan, 

Standar Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh terhadap tata kelola 

perusahaan.   

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Rumusan pertanyaan  untuk variabel Standar Akuntansi Keuangan kurang 

spesifik sehingga menyebabkan kerancuan pemahaman responden terhadap 

Standar Akuntansi Keuangan yang dimaksudkan dalam penelitian.  

5.3 Saran 

5.3.1 Bagi Perusahaan 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan dengan 

perancangan sistem informasi akuntansi yang baik, maka otomatis akan 

mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Bagi manajer di 

perusahaan, diharapkan dapat mengontrol terkhusus dari tahap pembukuan 

transaksi keuangan hingga proses pelaporan keuangan untuk memastikan 

bahwa informasi keuangan yang disampaikan pada pemangku kepentingan 

memuat informasi yang berkualitas dan dapat diandalkan 
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5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan persebaran kuesioner 

dengan lebih merata ke perusahaan besar sedang di kota Semarang serta 

ditujukan kepada pihak akunting agar data yang didapat lebih maksimal. 

Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan atau lebih menspesifikkan 

variabel standar akuntansi keuangan.  

Untuk pertanyaan kuesioner variabel Standar Akuntansi Keuangan bisa 

lebih spesifik dengan menyebutkan jenis SAK yang dimaksud dalam penelitian 

sehingga tidak menyebabkan kerancuan pemahaman responden  

5.4 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan supaya perusahaan dapat 

menerapkan sistem pembukuan sebagai kontrol dalam pencatatan transaksi 

keuangan di perusahaan sehingga dapat menghindari kerancuan atau fraud. 

Serta, dengan menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi yang jujur 

serta dapat diandalkan dapat memberikan manfaat dalam evaluasi kinerja 

perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ke depannya. 

Sistem penganggaran pun perlu diterapkan sehingga dapat menjadi kontrol 

kinerja perusahaan dan rencana keuangan perusahaan. Dengan begitu, aspek-

aspek dalam penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan tata 

kelola perusahaan yang baik dengan menyajikan informasi yang dapat 

diandalkan, transparansi, serta adanya tanggung jawab perusahaan dalam 

mengelola perusahaan. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan semakin 

memberikan kesadaran akan pentingnya standar akuntansi keuangan sebagai 
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pedoman laporan keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik 

dalam tata kelola suatu perusahaan. 

 

  


