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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

“Penelitian ini bertujuan untuk melihat” sejauh mana pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi, kompetensi pengguna sistem dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

informasi akuntansi. “Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, maka 

hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut”: 

a. Variabel pemanfaatan “teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas informasi” akuntansi. Hal ini membuktikan perusahaan startup sudah 

memanfaatkan teknologi secara maksimal. terlihat dari jumlah komputer yang cukup 

meandai, terpasang jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam akses dan 

teransfer data, karena semua kemudahan dan pemanfaatan teknologi yang maksimal akan 

meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. 

b. Variabel kompetensi pengguna sistem tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi 

akuntansi. Terlihat dari kurangnya kemampuan pengetahuan dan pengalaman pengguna 

sistem dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem informasi yang digunakan dalam 

perusahaan startup. Hal ini bisa diukur dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan 

tingkat pengalaman bekerja. 

c. Variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas 

informasi akuntansi. Terlihat dari perusahaan startup belum menerapkan sistem 

pengendalian internal secara optimal. Dimana masih terjadinya kesalahan, ketidak 

akuratan ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada sehingga informasi 

akuntansi yang di hasilkan belum berkualitas. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yakni sebagai berikut: 

a. Dengan adanya Pandemic Covid-19 yang terjadi membuat banyak perusahaan startup 

yang menerapkan Work From Home (WFH) sehingga karyawan atau pegawai banyak 
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yang bekerja dirumah. Sehingga peneliti tidak bisa datang langsung ke tempat  

perusahaan startup. 

b. Karena keterbatasan akses sehinngga pendistribusian kuesioner disetiap perusahaan 

startup tidak merata keseluruh daerah Jabodetabek. Sehingga pendistribusian dan 

pengisian kuesioner melalui online yaitu dengan google forms. 

c. Keterbatasan jumlah sampel karena banyak perusahaan yang menolak untuk perizinan 

buka riset diperusaahaannya. Karena beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk 

menyetujuinya. 

V.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa: 

a. Saran Teoritis 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan indikator lainnya untuk 

mengukur variable kualitas informasi akuntansi dan dapat menggunakan contoh 

variabel selain pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi pengguna sistem dan 

sistem pengendalian internal 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas daerah penelitian selain 

daerah di Jabodetabek dan memperbanyak jumlah respondennya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode sample yang lebih akurat 

dan mampu memberikan contoh sampel yang bervariasi pada perusahaan stratup 

seperti beberapa perusahaan startup pada sektor pendidikan dan kesehatan. 

b. Saran Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkann bagi karyawan atau pegawai perusahaan startup 

mampu memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan lebih baik dan 

mampu meningkat kemampuan kompetensi yang dimilikinya dalam 

menggunakan sistem informasi akuntansi dengan cara menambah pengetahuan, 

pelatihan dan pengalaman bekerja. 

2. Dari hasil olah data yang ada sisem pengendalian internal control sudah 

diterapkan dengan baik pada perusahaan startup didaerah Jabodetabek dengan 

nilai raita-rata sebesar 4,21. Sehingga kedepannya perusahaan startup diharapkan 
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lebih mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang sudah ada. Agar dapat 

menciptakan kepatuhan, kesesuaian dan terstruktur secara sistematis serta dapat 

terhindar dari ketidaksesuaian, kesalahan ataupun kecurangan dalam melakukan 

pemrosesan sistem akuntansi. 
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