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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

9.8. 5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemutakhiran teknologi, program 

pelatihan pengguna, kemampuan teknik pengguna dan dukunngan manajemen 

puncak terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Simpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 diterima, yang berarti bahwa kemutakhiran teknologi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dibuktikan 

dengan uji statistik t sebesar 0,694 dengan tingkat signifikasi 

sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih (2014) yang 

menyatakan bahwa kecanggihan (kemutakhiran) teknologi 

memberikan pengaruh terhadap efektivitas sistem informasi yang 

mengukur dari kinerja sistem informasi akuntansi berdasarkan 

kepuasan pengguna dan pemakaian sistem informasi akutansi. 

2. Ha2 tidak diterima, yang berarti bahwa kemampuan teknik personal 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini 
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dibuktikan dengan memiliki hasil uji statistik t sebesar 0,.008 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.926 atau lebih besar dari 

0.05. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Almilia 

(2007) dan Sundawati (2010) yang menyatakan kemampuan teknik 

personal berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. 

3. Ha3 diterima, yang berarti bahwa Program pelatihan Pengguna  

memiliki pengaruh  signifikan terhadap Kinerja SIA. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji statistik t sebesar 0,747 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.001 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Susilatri (2010) dan Raflis (2013) yang menyatakan Program 

Training Pengguna berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. 

4. Ha4 diterima, yang berarti bahwa dukungan manajemen puncak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dibuktikan 

dengan memiliki hasil uji statistik t sebesar 0,326 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.039 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilatri (2010) dan Raflis 

(2013) yang menyatakan Kualitas Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. 

Nilai adjusted R square sebesar 0.393 atau sebesar 39.3% dan sisanya 60.7% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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9.9. 5.2. Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:.  

1. Sampel penelitian terbatas pada perusahaan retail consumer goods 

yang berada di Tanggerang dan Bintaro sehingga tidak dapat 

mewakili seluruh perusahaan. 

2. Variabel yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap 

kinerja SIA hanya menggunakan variabel kemutakhiran teknologi, 

kemampuan teknik personal, program pelatihan pengguna dan 

dukungan manajemen puncak. 

3. Variabel independen yang digunakan hanya menjelaskan sebesar 

41,7% terhadap kinerja SIA, sedangkan selebihnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar model penelitian. 

9.10. 5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dan keterbatasan yang ada, sekiranya 

ada beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait penelitian 

faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja SIA, yaitu: 

Pengaruh Kemutakhiran Teknologi..., Joshua Dharmawan, FB UMN, 2016



66 
 

1. Melakukan pendistribusian kuisioner mencakup ruang lingkup 

lebih luas dan tersebar seperti melakukan penyebaran kuesioner di 

daerah Jabodetabek. 

2. Menggunakan atau menambahkan variabel independen lain yang 

dapat mempengaruhi Kinerja SIA yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini, seperti keterlibatan pengguna dalam proses 

pengembangan sistem, ukuran organisasi, keberadaan dewan 

pengarah dan sebagainya. 

3. Menggunakan sampel perusahaan yang bergerak diberbagai 

bidang selain retail untuk melihat perbedaan mengenai faktor – 

faktor yang mempengaruhi kinerja SIA pada berbagai jenis usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kemutakhiran Teknologi..., Joshua Dharmawan, FB UMN, 2016




