
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kemampuan teknik personal sistem,

keterlibatan  pemakai  dalam  proses  pengembangan  sistem,  dukungan

manajemen puncak, program pelatihan dan pendidikan pemakai sistem serta

formalisasi pengembangan sistem informasi terhadap kinerja aplikasi SIA.

Jumlah responden dalam penelitian  ini  adalah  55 responden dari  9  hotel

berbintang  di  kota  Semarang.  Alat  analisis  yang  digunakan  adalah  uji

regresi linear berganda menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil analisis yang

telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemampuan teknik personal pengguna sistem informasi akuntansi

berpengaruh positif terhadap kinerja aplikasi SIA. 

2. Keterlibatan  pemakai  dalam  proses  pengembangan  sistem  tidak

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja aplikasi SIA.

3. Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja

aplikasi SIA. 

4. Program  pelatihan  dan  pendidikan  pemakai  tidak  berpengaruh

positif signifikan terhadap kinerja aplikasi SIA.

5. Formalisasi  pengembangan  sistem informasi  berpengaruh positif

terhadap kinerja aplikasi SIA.
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5.2 Implikasi

Terdapat implikasi teoritis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kemampuan  teknik  personal  sistem  dapat  berpengaruh  terhadap

kinerja aplikasi SIA. Pada pengguna aplikasi SIA yang lebih lama

memiliki kemampuan teknik yang lebih tinggi.

2. Keterlibatan  pemakai  dalam  proses  pengembangan  sistem  tidak

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja aplikasi

SIA.  Pengguna  aplikasi  SIA  tidak  terlibat  dalam  pengembangan

sistem yang telah terstandardisasi.

3. Dukungan manajemen puncak memiliki  pengaruh terhadap kinerja

aplikasi  SIA.  Perusahaan  diharapkan  dapat  mendukung  pengguna

aplikasi  SIA  dengan  berbagai  cara  dan  sesuai  dengan  standar

perusahaan.

4. Program pelatihan dan pendidikan pemakai tidak memiliki pengaruh

yang positif signifikan terhadap kinerja SIA. Pengguna aplikasi SIA

ketika dihadapkan dengan kesulitan dalam penggunaan sistem akan

bertanya  terlebih  dahulu  kepada  rekan  kerja  yang  lebih

berpengalaman  atau  mencoba  menyelesaikan  masalah  sendiri.

Perusahaan  diharapkan  memberikan  program  pelatihan  dan

pendidikan yang mendetail pada pengguna aplikasi SIA pada tahap

awal  penggunaan  aplikasi  dan  melakukan  program  pelatihan  dan

pendidikan  lebih  intens  agar  pengguna  dapat  memahami  cara

penggunaan aplikasi SIA lebih maksimal.
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5. Formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi berpengaruh

terhadap  kinerja  aplikasi  SIA.  Perusahaan diharapkan menerapkan

SOP baik tertulis atau lisan sehingga seluruh pengguna aplikasi SIA

mengetahui pengembangan yang dilakukan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tidak ada pengaruh positif signifikan variabel keterlibatan pemakai

dalam proses pengembangan sistem yang terjadi karena responden

memiliki  keterlibatan rendah dalam proses pengembangan sistem

sehingga penelitian  selanjutnya  diharapkan menggunakan sampel

responden yang baru saja menggunakan aplikasi sistem informasi

akuntansi.

2. Tidak ada pengaruh positif signifikan variabel program pendidikan

dan pelatihan pemakai aplikasi SIA. 

5.4 Saran

1. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  responden  pada

perusahaan  yang  baru  saja  mengaplikasikan  sistem  informasi

akuntansi.

2. Penelitian ini hanya dibagikan kepada bagian akuntan pada hotel

berbintang  di  kota  Semarang,  diharapkan  penelitian  selanjutnya

73



menambah ruang lingkup objek penelitian dan wilayah penelitian

sehingga memperoleh data yang lebih beragam.
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