BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

•

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang

mempengaruhi perilaku terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis
teknologi informasi pada UMKM yang ada di Kota Semarang dengan
menggunakan teori TAM dan TPB. Dimana sistem informasi akuntansi merupakan
sarana yang diperlukan untuk membantu dalam kegiatan transaksi dari usaha
tersebut. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diatas, maka kesimpulan
yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penggunaan
Teknologi
Sesungguhnya

Kegunaan
Kemudahan
persepsian
penggunaan
Persepsian

•

Minat Perilaku
Penggunaan
Gambar 5. 1 Alur hipotesisSistem
diterima
Informasi
Akuntansi
Dari 8 hipotesis pada penelitian, ada 3 hipotesis diterima dan 5 hipotesis
ditolak.

•

Hipotesis yang tidak berpengaruh dalam penelitian ini adalah variabel
kegunaan persepsian terhadap sikap, kemudahan penggunaan persepsian
terhadap sikap, sikap penggunaan terhadap minat penggunaan SIA, norma
subjektif terhadap minat penggunaan SIA, kontrol perilaku terhadap minat
penggunaan SIA. Kesimpulan dari penelian ini adalah kemudahan
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penggunaan persepsian dan kegunaan persepsian yang berhubungan dengan
minat. Dimana penggunaan teknologi sesungguhnya dipengaruhi oleh minat
perilaku penggunaan, dan minat perilaku penggunaan dipengaruhi oleh dua
faktor yaitu kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian.
Hal tersebut yang berarti bahwa pelaku UMKM bisa menganalisis sendiri
dan tidak hanya mengikuti arus yang hanya melihat dari faktor eksternalnya
tetapi melihat dari faktor internal (kemudahan penggunaan persepsian dan
kegunaan persepsian) berupa pengalaman yang dirasakan atau dialaminya
sendiri.
•

Hipotesis yang diterima dalam penelitian ini adalah kemudahan penggunaan
persepsian terhadap kegunaan persepsian, kegunaan persepsian terhadap
minat penggunaan dan minat penggunaan terhadap penggunaan aktual.
Kesimpulan dari diterimanya penelian ini adalah jika orang merasa mudah
dalam menggunakan sistem informasi, orang akan mempersepsikan bahwa
sistem itu berguna. Dan semakin tinggi kegunaan dari sebuah sistem maka
minat dari pelaku UMKM juga akan semakin tinggi dan akan mendorong
dalam penggunaan sistem yang sesungguhnya.

•

Keterbatasan Penelitian
Kelemahan pengukuran variabel penelitian dari kontrol perilaku sehingga
menyebabkan tidak terdukungnya hipotesis yang ada.

•
•

Saran
Bagi UMKM
Diperlukannya kesadaran untuk menggunakan sistem informasi akuntansi
agar dalam transaksi bisnis maupun informasi yang dibutuhkan untuk
kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan kemudahan
maupun keuntungan dari sistem informasi akuntansi tersebut.

•

Bagi Pemerintah Kota Semarang
Diperlukannya bimbingan maupun program – program untuk pelatihan
mengenai perkembangan teknologi, dengan memberi informasi dengan
adanya perkembangan teknologi saat ini telah muncul sistem – sistem
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yang akan membantu UMKM dalam kegiatan bisnisnya. Dengan melalui
bimbingan tersebut maka akan menumbuhkan kesadaran dan minat untuk
UMKM menggunakan sistem informasi akuntansi.
•

Bagi penelitian selanjutnya
Dapat dilakukan untuk daerah yang berbeda atau pada tingkatan yang lebih
luas yaitu di Jawa Tengah.

•

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbaikan definisi operasional
dan indikator dari kontrol perilaku agar tidak bias dengan variabel
independen yang lainnya.
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