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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penilitian ini menguji pengaruh kecanggihan teknologi informasi, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan pengetahuan karyawan bagian akuntansi terhadap 

efektivitas sistem informasi akuntansi, secara simultan maupun parsial atau 

individual. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

A. Kecanggihan teknologi informasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Ratnaningsih (2014) yang 

menyatakan bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan adanya teknologi canggih yang 

memiliki koperasi dan didukung oleh aplikasi teknologi yang 

modern, dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan 

kinerja perusahaan denganmenghasilkan laporan keuangan yang 

tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Semakin canggih 

teknologi informasi yang dimiliki perusahaan,sistem informasi 

akuntansi semakin efektif. 

B. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil 
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penelitian ini sesuai dengan penelitian Putra (2014), Febrianingsih 

(2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas  sistem informasi 

akuntansi, karena teknologi informasi yang canggih didukung 

pemanfaatan yang tepat dalam organisasi dapat menghasilkan 

informasi secara tepat waktu, akurat, dan relevan, dapat 

mendukung pengambilan keputusan. 

C. Pengetahuan karyawan bagian akuntansi  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian Putra(2014), yang 

menyatakan bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi dalam 

pengetahuannya dan memahami teknik akuntansi serta sistem 

informasi akuntansi di koperasi, sehingga hasil informasi tepat 

waktu dan akurat sehingga koperasi sudah mencapai dengan 

maksimal. 

D. Kecanggihan teknologi infomasi, pemanfaatan teknologi 

informasi,dan pengetahuan karyawan bagian akuntansi, secara 

simultan atau secara signifikan. Hal ini menunjukan bahwa adanya 

teknologi canggih, pemanfaatan teknologi informasi yang efektiv di 

koperasi dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna dalam 

bentuk penyediaan informasi keuangan untuk kegiatan 

perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan koperasi, 
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yang pada ahkirnya berdampak pada peningkatan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Ditambah dengan pengguna yang 

telah menguasai teknologi informasi akan semakin meningkatkan 

efektivitas sistem informasi akuntansi. 

 

5.2 Keterbatasan  

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian pada koperasi yang berada di Semarang banyak yang 

tidak bersedia mengisi kuesioner. 

2. Pada kuesioner variabel Pemanfaatan No. 6 kurang memadahi aplikasi 

yang seharusya pada koperasi. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan beberapa keterbatasan yang ada, 

maka terdapat beberapa saran yang ditunjukan kepada beberapa pihak terkait 

dengan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem 

informasi akuntansi, yaitu: 

1) Melakukan pendistribusian kuesioner mencakup ruang lingkup lebih luas 

dan tersebar seperti dengan pendistribusian dilakukan di daerah Semarang 

dan sekitarnya . 
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2) Memperbanyak jumlah sampel yang untuk dilakukan untuk penelitian. 

3)  Pada kuesioner Pemanfaatan No. 6 bisa ditambahkan aplikasi yang banyak 

digunakan koperasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


