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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian peneliti ingin membahas tentang evaluasi sistem 

informasi akuntansi dan perbaikan sistem informasi akuntansi yang ada pada 

Twelve Café Semarang. Maka dapa disimpulkan penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas sistem informasi akuntansi pada Twelve Café Semarang 

dijalankan yaitu cukup efektif, dimana pada cafe belum memiliki sistem 

akuntansi yang baik karena meskipun memiliki pencatatan yang sudah tidak 

manual lagi, tetapi masih sederhana yaitu excel dan Moka Pos tetapi system 

pengendaliannya masih belum optimal.  

2. Kesesuaian penerapan sistem informasi akuntansi pada Twelve Café 

Semarang cukup dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi 

akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya, meskipun 

terkadang masih terjadi kesalahan tetapi masih dapat ditoleransi.  

 

5.2. Keterbatasan Riset 

Keterbatasn pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu cafe 

saja yaitu Twelve Café. Sehingga data yang didapatkan hanya berupa pembaruan 

satu cafe tersebut. Pada penelitian selanjutnya diusahakan menggunakan 2 cafe 

sehingga dapat di gunakan sebagai perbandingan pada penelitian. 
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5.3. Implikasi penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh kualitas 

sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akutansi pada 

Twelve Café Semarang. Hasil penelitian ini mengandung implikasi bahwa kualitas 

sistem informasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kepuasan 

pengguna sistem informasi akutansi. Penerapan kualitas sistem informasi ini dapat 

memberikan pengaruh kuat pada rencana-rencana strategi perusahaan dilihat dari 

kepuasan pengguna sistem informasi akutansi yang menerapkan arah dari tujuan 

meningkatkan kualitas secara terus menerus. Kualitas sistem informasi mampu 

menetapkan arah dan tujuan perbaikan kualitas secara terus menerus serta membuat 

keputusan yang efektif dan efisien tentang perbaikan kualitas agar meningkatkan 

kepuasan pengguna sistem informasi akutansi internal dan eksternal maupun 

pemberdayaan karyawan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi 

inspirasi bagi para pengguna sistem informasi akutansi untuk melakukan 

pengembangan sistem informasi demi meningkatkan kepuasan pengguna sistem 

informasi akutansi yang lebih baik lagi. 

 

5.4. Saran  

Saran pada penelitian ini adalah 

1. Twelve Café sebaiknya untuk memperbaharui dan meningkatkan kinerja 

sistem aplikasinya agar lebih baik kedepannya dalam segala aspek 

penyajian laporan yang lebih lengkap agar sistem aplikasi lebih efektif dan 

efisien dalam prakteknya. 
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2. Twelve Café sebaiknya mengubah sistem transaksi dalam proses 

pemesanan sehingga pelanggan juga tidak mengalami keterlambatan waktu 

tanggap yang sudah ditetapkan standard yang ada, dimana nantinya dengan 

hal tersebut pelanggan dapat menghindari keterlambatan waktu tanggap 

sistem aplikasi dan memungkinkan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

proses penginputan pemesanan yang nantinya mengakibatkan refund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


