BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
V.1 Simpulan
Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan yaitu melakukan analisis
mengenai pengaruh kecanggihan teknologi, pengalaman kerja, pendidikan, maupun
pelatihan pada efektivitas sistem informasi akuntansi yang dianalisis melalui hasil
uji parsial atau t-test. Mengacu pada temuan pengujian serta analisis datanya, maka
dapat diberikan simpulan antara lain:
a.

Variabel kecanggihan teknologi tidak ada pengaruhnya pada efektivitas sistem
informasi akuntansi, demikian dikarenakan sistem informasi akuntansinya
memiliki sebuah sistem informasi berlandaskan teknologi seperti halnya jurnal
umum, kode rekening, maupun bukti transfer digital diyakini kurang
terintegrasikan dengan demikian tidak ada pengaruhnya pada efektivitasnya
serta kurangnya rasa percaya dari para pengurus koperasi dalam sistem digital
dan belum terbiasanya para pengurus koperasi dalam melaksanakan
pengolahan data sistem informasi akuntansi menggunakan kecanggihan
teknologi yang ada.

b.

Variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh pada efektivitas sistem
informasi akuntansi. semakin lamanya pengalaman kerjanya dari seorang
pengurus koperasi, maka makin baik dalam mengolah data dan mengolah
laporan keuangannya. lamanya seorang pegawai dalam melakukan tugasnya
yang dalam artian ini ialah pelaksanaan sistem informasi akuntansi maka
semakin baik dan rapi hasil yang dikerjakan oleh pegawai yang bersangkutan

c.

Variabel pendidikan tidak ada pengaruhnya pada efektivitas sistem informasi
akuntansi, demikian dikarenakan sistem informasi akuntansi akan lebih cepat
dipahami dan dikuasai bila pemakai sudah biasa dan berpengalaman dalam
menggunakan sistem tersebut, sistem informasi akuntansi tidak hanya dilihat
dari aspek pendidikan saja tapi juga dilihat dari pengalaman dan pelatihan yang
diberikan secara terus menerus dan juga tingginya tingkat pendidikan seorang
pengurus tidak menjadi penentu keberhasilannya ketika menjalankan tugas
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maupun tanggung jawabnya sebab kemungkinan karyawannya belum terlatih
dalam bertanggung jawab.
d.

Variabel Pelatihan ada pengaruhnya pada efektivitas sistem informasi
akuntansi, semakin lamanya pelatihan yang diberikan kepada seorang pengurus
koperasi, maka makin lihai dalam mengolah data dan mengolah laporan
keuangannya. Dengan adanya program pelatihan yang diberikan bagi para
pengguna maka diharapkan mampu memberikan kemampuan dalam mengolah
informasi dan meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi

V.2 Saran
Mengacu pada pembahasan serta simpulan tersebut, maka diberikan
berbagai saran dijadikan bahan pertimbangan yaitu :
a.

Saran Teoritis
1)

Bagi

peneliti

selanjutnya,

disarankan

menggunakan

variabel

independent lain dalam meneliti Efektivitas Sistem Informasi
Akuntansi, seperti usia, partisipasi manajemennya atau kemampuan
personal.
2)

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat memperluas wilayah
penelitian, misalnya melakukan penelitian pada Koperasi Simpan
Pinjam yang berada di DKI Jakarta

3)

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan tidak menyebarkan kuesioner
pada saat hari raya dengan tujuan dapat menyebarkan kuesioner tanpa
terpotong hari libur.

b.

Saran Praktis
1)

Bagi Suku Dinas Koperasi Jakarta selatan dapat membuat pelatihan
yang mudah dipahami dan diberikan berkala kepada pengurus koperasi
simpan pinjam terkait teknologi yang dapat memudahkan pengurus
koperasi dalam mengolah data yang masuk dan juga memberikan
software akuntansi yang mudah dipahami bagi pengurus koperasi

2)

Bagi Pengurus Koperasi simpan pinjam lebih mampu beradaptasi
dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada yang mampu didapat
dari pelatihan atau media lainnya sehingga mampu lebih efektif dalam
mengerjakan data yang ada.
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