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11 BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

11.1 Simpulan 

1. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan berbasis PSAK 69. Hasil dari penelitian ini 

Sistem Informasi Akuntansi berada pada rata-rata Sistem Informasi 

Akuntansi di PPSC Kabupaten Cilacap pada tahun yang diamati adalah 

4,066 yang berarti Sistem Informasi Akuntansi cukup memadai. Sistem 

Informasi Akuntansi di PPSC Kabupaten Cilacap masih perlu 

ditingkatkan dengan diterapkannya format atau formulir untuk setiap 

transaksi dan  perusahaan meningkatkan sistem komputer sederhana 

seperti Microsoft Excel menjadi menggunakan sistem komputer dengan 

software khusus yang dirancang untuk suatu usaha tertentu agar data 

yang dihasilkan lengkap, mudah dan efisien. 

2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan berbasis PSAK 69. Rata-rata tingkat pendidikan di 

PPSC Kabupaten Cilacap pada tahun yang diamati adalah 4,049 yang 

berarti tingkat pendidikan cukup memadai. Tingkat pendidikan di PPSC 

Kabupaten Cilacap masih perlu ditingkatkan dengan menempatkan 

karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuannya 

serta perlu menempatkan karyawan dengan pendidikan cukup memadai 

di bidang tertentu khususnya keuangan. 
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3. Umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan berbasis PSAK 69. Rata-rata umur usaha perusahaan perikanan 

di PPSC Kabupaten Cilacap pada tahun yang diamati adalah 3,806 yang 

berarti umur usaha cukup memadai. Perusahaan perikanan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya setiap periode, selain 

untuk kepentingan perusahaan itu sendiri juga agar mampu bersaing 

dengan perusahaan lain. 

11.2 Implikasi 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada, maka saran yang 

diberikan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan perikanan yang berada 

di kawasan PPSC Kabupaten Cilacap diharapkan untuk terus 

meningkatkan pengetahuan serta penerapan mengenai Sistem 

Informasi Akuntansi. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah 

dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan 

kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui peningkatan aspek-

aspek yang dinilai masih rendah, dan secara terus-menerus berupaya 

untuk meningkatkan penggunaan sistem informasi akuntansi dalam 

kegiatan bisnisnya. Selain itu, diharapkan untuk terus meningkatkan 

perusahannya dengan sumber daya manusia yang kompeten yaitu 

dengan terus meningkatkan pendidikan formal maupun nonformal, 

mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung kemampuan (skill) 

dalam mengelola perusahaan, menjaga eksistensi perusahaan dan terus 
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meningkatkan pengalaman dan ilmu dalam mengelola perusahaan 

berdasarkan PSAK.  

2. Perusahaan perikanan di PPSC Kabupaten Cilacap diharapkan untuk 

terus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya setiap 

periode, selain untuk kepentingan perusahaan itu sendiri juga agar 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Para pemilik maupun bagian 

keuangan perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera 

Cilacap (PPSC) di Kabupaten Cilacap perlu memperhatikan berbagai 

kebijakan yang terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku bagi perusahaan perikanan yaitu PSAK 69 tentang 

pengelolaan aset biologis. 

3. Bagi PPSC Kabupaten Cilacap juga diharapkan agar lebih 

memperhatikan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu dengan menerapkan standar akuntansi 

sesuai PSAK bagi para perusahaan yang berada di kawasan PPSC 

Kabupaten Cilacap sehingga PPSC Kabupaten Cilacap juga dapat 

menerima informasi yang lebih akurat dan relevan. 

4. Bagi dewan pembuat standar diharapkan agar lebih meningkatkan 

efektivias dan efisiensi dalam penerapan kebijakan baru khususnya 

PSAK 69 dan memperhatikan penerapan kebijakannya pada 

perusahaan perseorangan dengan mengadakan sosialisasi dalam 

rangka penerapan kebijakan baru atau yang mengalami perubahannya 
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agar para pemakai kebijakan dapat dengan mudah mengikuti aturan 

yang berlaku.  

11.3 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya 

adalah variabel bebas hanya dibatasi pada Sistem Informasi Akuntansi, 

tingkat pendidikan dan umur usaha. Selain itu tujuan dari penelitian ini juga 

hanya terbatas pada pengaruh langsung (direct effect) dengan subyek 

penelitian hanya terbatas pada perusahaan perikanan di kawasan Pelabuhan 

Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) di Kabupaten Cilacap. 

Pada penelitian ini, variabel yang diteliti berpengaruh sebesar 

56,1% perubahan variabel kualitas laporan keuangan berbasis PSAK 69 

dapat dijelaskan oleh perubahan variabel Sistem Informasi Akuntansi, 

tingkat pendidikan dan umur usaha. Sedangkan 43,9% dapat dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang secara teoritis maupun 

praktis diindikasikan kuat dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

berbasis PSAK 69. Jika dimungkinkan, peneliti selanjutnya juga perlu 

mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel 

moderasi maupun variabel mediasi. Terkait dengan subyek penelitian, para 

peneliti selanjutnya perlu memperluas cakupan penelitian agar hasil 

penelitian lebih obyektif dan dapat digeneralisasikan. 

 

  


