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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya mengenai pengaruh e-commerce dan implementasi sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja bisnis wirausaha rintisan mahasiswa, maka ditarik 

kesimpulan oleh penulis diantaranya:  

1. E-Commerce berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis wirausaha rintisan 

mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan e-commerce 

maka dapat meningkatkan kinerja bisnis usaha. Dengan memanfaatkan e-

commerce oleh para mahasiswa UPN Veteran Jakarta sebagai pelaku usaha 

mikro, dapat mempermudah transaksi jual beli baik dengan konsumen 

maupun supplier. Selain itu, dengan memanfaatkan e-commerce selain dapat 

memudahkan para mahasiswa untuk mengembangkan bisnis usahanya 

dengan waktu yang lebih praktis dan efisien, juga dengan kemudahan akses 

yang relatif dan persyaratan perawatan yang relatif rendah dapat memperluas 

jangkauan bisnis usahanya.  

2. Implementasi sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

bisnis usaha rintisan mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa para mahasiswa 

UPN Veteran Jakarta yang menjalankan bisnis wirausahanya yang masih 

tergolong dalam skala mikro dan cenderung masih sederhana dalam hal 

pencatatan maupun pengeluaran yang tidak kompleks belum sepenuhnya 

mengimplementasikan sistem informasi akuntansi secara efektif dalam 

proses bisnisnya sehingga dalam konteks bisnis wirausaha yang dijalankan 

oleh mahasiswa UPN Veteran Jakarta sistem informasi akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja bisnis wirausaha rintisan mahasiswa.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan suatu usaha, e-commerce memberikan pengaruh yang 

positif bagi kinerja bisnis wirausaha. Para pengusaha kecil maupun 

menengah dapat memanfaatkan e-commerce untuk menjalankan usahanya 

baik dari segi promosi maupun transaksi penjualan. Selain lebih efisien, 

dengan menggunakan e-commerce juga dapat meningkatkan produktivitas 

usaha karena konsumen yang dijangkau semakin luas dan banyaknya fitur 

yang akan memberikan kepuasan kepada konsumen maka akan memberikan 

pengaruh terhadap produktivitas usaha. 

2. Untuk menjalankan suatu bisnis usaha baik usaha mikro, kecil maupun 

menengah perlu mengimplementasikan sistem informasi akuntansi dalam 

menjalankan usahanya karena memanfaatkan sistem informasi akuntansi 

dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja bisnis wirausaha agar kinerja 

usaha lebih efisien dan akan meningkatkan tingkat produktivitas usaha. Bagi 

para staff perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan atau mengikuti 

pelatihan mengenai pengoperasian sistem informasi akuntansi agar proses 

penyusunan laporan keuangan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan usaha menjadi lebih efisien. 

3. Bagi para mahasiswa yang merupakan agent of change dengan kreatifitas dan 

kemampuan berfikir yang tinggi dapat lebih kreatif dan inovatif dengan 

membuka peluang usaha baru dengan berwirausaha dan 

mengimplementasikan sistem informasi dalam proses transaksi dan 

pengolahan keuangam bisnis usahanya dengan memanfaatkan fasilitas 

teknologi. Sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di 

Indonesia dengan membuka tempat usaha sendiri dan menyediakan lahan 

pekerjaan untuk orang lain. 
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4. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan atau 

menambahkan variabel baru untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis wirausaha.  

5. Penyebaran kuesioner dan sampel penelitian bisa lebih diperluas tidak hanya 

lingkup UPN Veteran Jakarta atau UMKM di bidang dan wilayah lain. 
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