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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi meliputi:

pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan

keuangan pada Organisasi Perangkat Derah (OPD) di wilayan Kota Depok, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak terdapat

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi dan

pengawasan keuangan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap

kualitas informasi akuntansi, sedangkan sistem pengendalian internal

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi.

Hal ini membuktikan dalam penelitian ini memiliki persamaan dan

perbedaan dari penelitian sebelumnya.

2) Hasil penelitian ini ada yang mendukung hasil penelitian terdahulu dan

ada juga yang tidak mendukung hasil penelitian terdahulu. Perbedaan

hasil penelitian ini bisa saja disebabkan karena perbedaan jumlah sampel,

tahun penelitian, objek penelitian, responden penelitian dan metode

analisis yang digunakan.

3) Hasil Adjusted R-Square pada Kualitas informasi akuntansi senilai 0,405

atau sebesar 40,5% menunjukan bahwa ada pengaruh antara pemanfaatan

teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan

keuangan terhadap kualitas informasi akuntansi dan sisanya 50,5%

dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia,

komitmen manajemen dan penerapan sistem akuntansi keuangan dan

sebagainya.

4) Hasil penelitian ini juga dipengaruhi dalam demografi responden

menunjukan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah

daerah Kota Depok yang berpartisipasi dalam penelitian paling dominan
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berusia sekitar 30 - 39 tahun, keterlibatan perempuan dalam proses

penyajian informasi akuntansi di OPD Kota Depok. Jabatan paling

dominan terbanyak yaitu Staf Pelaksana dan sebagian besar responden

yang menjawab pernyataan telah menjabat kisaran 1 – 5 tahun yang

berarti bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang

cukup dalam menjalankan tugasnya pada OPD di wilayah Kota Depok

dan standar pendidikan  bagi seorang pegawai keuangan memiliki tingkat

pendidikan paling didominasi S1 karena memiliki pengetahuan yang

cukup dalam . memberikan informasi akuntansi yang optimal di OPD

Kota Depok dan diharapkan akan mempertimbangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

memberikan saran guna menyempurnakan keterbatasan yang ada agar penelitian

selanjutnya menjadi lebih baik, antara lain:

a. Saran Teoritis

1) Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan

beberapa variabel maupun indikator yang lain, misalnya penerapan

sistem akuntansi keuangan, komitmen manajemen, kompetensi

sumber daya manusia, dan sebagainya

2) Pada peneliti selanjutnya sebaiknya memperbesar jumlah sampel dan

melengkapi metode survei, misalnya dengan wawancara secara

langsung agar informasi yang di dapat lebih lengkap.

3) Peneliti selanjutnya perlu mengembangkan terlebih dahulu kuesioner

yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner

yang tingkat validitas dan reliabilitas lebih tinggi.

UPN "VETERAN" JAKARTA



93

b. Saran Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitilain

untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

kualitas informasi akuntansi.

2) Bagi Organisasi Perangkat Derah (OPD) Kota Depok disarankan

untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal

yang dan meningkatkan pengawasan keuangan dalam pengelolaan

keuangan. Karena tanpa adanya pemanfaatan teknologi informasi dan

pengawasan keuangan tersebut OPD selaku pengelola keuangan

pemerintah daerah dapat mendukung memberikan informasi akuntansi

yang berkualitas baik keandalan maupun ketepatwaktuan secara

terbuka kepada publik maupun pemerintah pusat dan pihak-pihak lain

dalam memanfaatkan informasi akuntansi.

3) Meskipun dalam konteks yang kecil namun hasil penelitian ini bisa

memberikan kontribusi untuk lebih memahami pengaruh pemanfaatan

teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan pengawasan

keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok pada khususnya pegawai

keuangan. Berhasilnya atau berpengaruhnya semua hipotesis yang

disusun bisa menjadi rujukan dan masukan bagi OPD Kota Depok.
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