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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kemampuan Teknik 

Personal, Dukungan Top Management, Program Training Pengguna, dan 

Kualitas Informasi terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 ditolak, yang berarti bahwa Kemampuan Teknik Personaltidak 

memiliki pengaruh terhadap Kinerja SIA. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji statistik t sebesar 0,392dengan tingkat signifikansi sebesar 0,696 atau 

lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Almilia 

dan Briliantien (2007) yang menyatakan bahwa Kemampuan Teknik 

Personal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIAnamun hasil 

penelitian ini bertentangandengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suryawarman dan Widhiyani (2012) yang menyatakan Kemampuan 

Teknik Personal berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. 

2. Ha2 diterima, yang berarti bahwa Dukungan Top Management 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dibuktikan dengan 

memiliki hasil uji statistik t sebesar 4,366dengan tingkat signifikansi 

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

penelitian Almilia dan Briliantien (2007) dan Suryawarman dan Widhiyani 



79 
 

(2012) yang menyatakan Dukungan Top Management berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. 

3. Ha3 diterima, yang berarti bahwa Program Training Penggunamemiliki 

pengaruh terhadap Kinerja SIA. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

statistik t sebesar 2,025dengan tingkat signifikansi sebesar 0,046 atau lebih 

kecildari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Srimindarti 

dan Puspitasari (2012), Suryawarman dan Widhiyani (2012) dan Susilatri 

dkk (2010) yang menyatakan bahwa program training pengguna 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIA. 

4. Ha4 diterima, yang berarti bahwa Kualitas Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dibuktikan dengan memiliki hasil 

uji statistik t sebesar 2,364dengan tingkat signifikansi sebesar 0.020 atau 

lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Suryawarman dan Widhiyani (2012) dan Istianingsih dan Wijanto (2008) 

yang menyatakan Kualitas Informasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja SIA. 

5. Kemampuan Teknik Personal, Dukungan Top Management, Program 

Training Pengguna, dan Kualitas Informasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja SIA. Hal ini dibuktikan dengan memiliki hasil 

uji statistik F sebesar 19,317 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 

atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Suryawarman dan Widhiyani (2012), Almilia dan Briliantien (2007) yang 

menemukan bahwa kemampuan teknik personal, dukungan top 
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management, program training pengguna berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja SIA.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Istianingsih dan Wijanto (2008) yang menyatakan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pengguna 

sistem informasi akuntansi. 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sampel penelitian terbatas pada hotel dan restoran yang berada di kota 

Tangerang saja, sehingga tidak dapat mewakili untuk seluruh pengguna 

SIA hotel dan restoran. 

2. Variabel independen yang digunakan hanya menjelaskan sebesar 42,5% 

terhadap kinerja SIA, sedangkan selebihnya 57,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model penelitian. 

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: 

1. Untuk penelitianselanjutnyadapat mendistribusikan kuesioner ke 

wilayahobyekpenelitian yang berbeda, seperti menggunakan responden 

karyawan Hotel atau Restoran yang berada di Jabodetabek dengan cakupan 

yang lebih luas, sehingga simpulannya bisa berbeda dan lebih baik. 

2. Menambahkan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja sistem informasi akuntansi yang tidak digunakan dalam penelitian 
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ini, seperti keterlibatan pengguna SIA, ukuran perusahaan, formalisasi 

pengembangan SIA, dan penggunaan software dalam perusahaan. 

 




