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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Implementasi enterprise resource planning berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,405 dan 

signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga implementasi 

enterprise resource planning jika didukung oleh komitmen dan dukungan 

top manajemen, kemudahan sistem terintegrasi, kemampuan sistem untuk 

memenuhi kebutuhan, vendor menyediakan produk sesuai kebutuhan, 

vendor memberikan pelatihan, hal ini dapat meningkatkan kualitas 

informasi akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi enterprise 

resource planning dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2011) dan 

Kurniawaty, Yulia (2009) yang menyatakan bahwa, implementasi 

enterprise resource planning berpengaruh positif terhadap kualitas 

informasi akuntansi.  

 

2. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,657 dan signifikan 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga penggunaan teknologi informasi jika 

didukung oleh ketersediaan komputer sesuai fungsi, jaringan internet, 
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jaringan komputer, proses akuntansi, pengolahan data menggunakan 

software, hasil dari sistem  informasi dan pemeliharaan infrastruktur, hal 

ini dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi. Dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas 

informasi akuntansi hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmi (2013) yang menyatakan bahwa, penggunaan teknologi informasi 

berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi.  

. 

3. Keahlian pemakai berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t hitung sebesar 3,163 dan signifikan 0,002 yang lebih kecil 

dari 0,05.  Keahlian pemakai  jika didukung oleh pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman pemakai, hal ini dapat meningkatkan kualitas informasi 

akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa keahlian pemakai dapat 

meningkatkan kualitas informasi akuntansi hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2013) yang menyatakan bahwa, 

keahlian pemakai berpengaruh positif terhadap kualitas informasi 

akuntansi. 

 

Implementasi enterprise resource planning, penggunaan teknologi 

informasi dan kealian pemakai secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai F hitung sebesar 62,972 dan signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2013) dan 
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Kurniawaty, Yulia (2009) yang menunjukkan bahwa variabel 

implementasi enterprise resource planning, penggunaan teknologi 

informasi dan kealian pemakai memiliki pengaruh positif secara bersama-

sama terhadap kualitas informasi akuntansi.  

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Responden di dalam penelitian ini hanya 100 orang karyawan sehingga 

hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi. 

2. Objek penelitian hanya pada 6 perusahaan di Jabodetabek. 

3. Variabel independen yang digunakan hanya tiga sehingga hanya dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 65,3%,  sedangkan 34,7% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

5.3 Saran 

Saran dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dengan 

memperluas cakupan wilayah, tidak hanya di Jabodetabek saja. 

2. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah variabel independen 

dengan menambah variabel yang digunakan di penelitian ini, misalnya 

dengan menambahkan variabel lain seperti, dukungan manajemen puncak.  
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