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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini ingin membuktikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada 

penilaian mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan mahasiswa akuntansi 

konsentrasi sistem, meskipun nilai mean atau rata-rata pada statistic deskriptif lebih 

tinggi mahasiswa akuntansi konsentrasi audit daripada mahasiswa konsentrasi sistem. 

Perbedaan ini bisa dijelaskan karena perkembangan teknologi yang memaksa 

kalangan pembisnis untuk menyesuaikan dengan kondisi, dan juga untuk para tenaga 

kerjanya didorong untuk memahami bagaimana alur sistem dalam perusahaannya. 

Enterprise Resource Planning sendiri mempunyai arti sebagai satu paket yang berisi 

atas beberapa komponen untuk membentuk suatu sistem bagi perencanaan sumber 

daya perusahaan. Mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem mau tidak mau harus 

memahami dan belajar cara kerja sistem, sedangkan mahasiswa akuntansi konsentrasi 

audit hanya memahami bagaimana auditor menyelenggarakan penilaian-penilaian 

terhadap laporan keuangan maupun data-data perusahaan sehingga dapat 

mengeluarkan audit report (opini audit) tanpa melihat risiko-risiko yang akan 

ditimbulkan para perusahaan penganut ERP sistem. 



47 
 

 
 

 Dari hasil pengujian ditemukan bahwa setiap pertanyaan yang terdiri dari 

business interruption, network security, database security, application security dan 

process interdepency diajukan kepada responden mahasiswa akuntansi konsentrasi 

sistem dan audit menghasilkan hasil yang tidak mendukung hipotesis penelitian. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit 

memiliki nilai yang lebih tinggi dalam hal memahami risiko-risiko yang akan datang 

pada saat mengaudit perusahaan.  

Hasil penelitian terdahulu oleh James Hunton (2001) menunjukkan bahwa 

auditor keuangan tidak sepenuhnya menyadari terhadap risiko yang ditimbulkan oleh 

pengguna ERP sistem dan tidak mengenali adanya risiko yang terkait diantara proses 

bisnis. Bahkan auditor keuangan pada penelitian terdahulu tidak mengenali risiko 

apabila perusahaan tidak memasang kata sandi pada setiap aplikasinya namun 

menimbulkan tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa auditor keuangan dapat menilai 

sendiri risiko yang akan muncul pada lingkungan ERP maupun Non ERP.  

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian James Hunton yang dilakukan 

dengan mengambil responden para professional yang sudah praktek didalam dunia 

kerja, penelitian ini hanya berfokus pada pengetahuan mahasiswa akuntansi terhadap 

ERP sistem sehingga output belum terlihat signifikan. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Dibagian indikator pertanyaan Control Risk, peneliti hanya memasukkan 1 

(satu) pertanyaan, sehingga perlunya untuk memperbaiki instrument dengan 

mengubah pernyataan yang akan meningkatkan sistem pembelajaran 

khususnya mengenali risiko pada lingkungan ERP sistem. 

 

5.3. Implikasi Penelitian 

Sedangkan implikasi dari penelitian ini tujukan untuk pihak-pihak yang 

tertarik dengan penggunaan ERP sistem yaitu : 

5.3.1. Bagi Akademisi 

1. Agar penelitian ini dijadikan evaluasi sebagai titik ukur standart pemahaman 

yang lebih tinggi di lingkungan ERP sistem karena di dalam dunia kerja sudah 

memulai untuk penerapan ERP sistem. 

2. Di jaman yang semakin modern ini, akademik dapat menentukan strategi 

untuk menggali lebih lanjut mengenai Enterprise Resource Planning  karena 

sistem tersebut sangat luas tahapannya dan di lingkungan yang semakin 

canggih ini dapat berdampak bagi setiap mahasiswa di dunia kerja nantinya. 
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5.3.2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan cara memperbaiki atas 

kelemahan-kelemahan riset dengan menambah indikator pertanyaan pada 

bagian “Control Risk” yang dapat mencerminkan risiko audit sehingga data 

yang diolah valid dan hasilnya akan menjadi semakin signifikan. 


