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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1.   Simpulan  

Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh Teknik Personal Sistem Informasi, Ukuran Organisasi, Keterlibatan 

Pemakai terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Teknik personal sistem informasi berpengaruh terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi. 

b. Ukuran Organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi.  

c. Keterlibatan pemakai sistem informasi berpengaruh terhadap Kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi.  

d. Koefisien determinasi pada penelitian ini adalah 17.8%, berarti x pada 

penelitian ini menjelaskan y sebesar 17.8% dan sisanya dijelaskan oleh 

faktor - faktor lain. 

 

5.2.    Keterbatasan Peneliatian 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dengan adanya keterbatasan yang dapat 

dihadapi oleh peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengembalian kuisioner yang tidak menentu oleh responden menyebabkan 

peneliti sulit untuk mengolah data.  

b. Beberapa variable-variabel bebas dalam penelitian ini yang menunjukkan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat memberikan 

kontribusi pada nilai koefisien determinasi yang rendah, hal  ini 

mengisyaratkan masih terdapat variabel bebas lain yang turut 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi yang belum dilibatkan 

dalam penelitian 
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c. Program pendidikan dan Pelatihan tentang sistem Informasi dalam 

penelitian ini tidak dieksplorasi kaitannya dengan teknik atau pendekatan 

program yang dilaksanakan oleh responden 

d. Kinerja sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini hanya diamati 

dalam satu kali pengamatan sebagaimana melalui pendekatan kuantitatif. 

 

Penelitian ini hanya mengambil obyek penelitian yang terbatas yakni pada 

perusahaan perbankan yang terdapat di wilayah Kota Jakarta Selatan. Sehingga 

dimungkinkan hasilnya Kurang dapat digeneralisir untuk perusahaan perbankan 

di Wilayah lain. 

 

5.3.    Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini maka, peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya: 

1) Menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat 

memengaruhi Penetapan Tingkat Materialitas seperti Akuntabilitas, 

dan Independensi, serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan 

variabel penelitian. 

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah 

variable-variabel lainnya yang mempengaruhi kinerja sistem informasi 

akuntansi. 

3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah metode wawancara dalam 

pengumpulan datanya sehingga data dapat lebih akurat. 

b. Saran Praktis: 

Bagi bank konvensional sebaiknya terus menjaga serta meningkatkan 

sistem informasi akuntansi yang sudah ada agar menghasilkan kualitas 

informasi akuntansi yang lebih berkualitas. 
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