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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Persepsi karyawan atas ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi 

akuntansi. Semakin baik ketersediaan sarana dan prasarana teknologi 

informasi maka semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil ini 

konsisten dengan temuan Bawaneh (2014) dan Rahmi (2013). 

2. Etika pengguna memiliki peran moderating secara positif dan signifikan 

terhadap hubungan persepsi karyawan atas penggunaan teknologi informasi 

dengan kualitas sistem informasi akuntansi. Pengaruh positif dari persepsi 

karyawan atas penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas sistem 

informasi akuntansi semakin kuat dengan semakin baiknya etika pengguna. 

Hasil ini konsisten dengan temuan Seddon (1997). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat keterbatasan penelitian sehingga perlu berhati-hati dalam 

menafsirkan hasil penelitian. Keterbatasan ini adalah: 

1. Kuesioner tidak mengungkap SIA atau software akuntansi yang digunakan di 

masing-masing perusahaan, sehingga tidak diketahui apakah perusahaan yang 

diteliti menggunakan SIA atau tidak, sehingga memungkinkan pada penelitian 
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ini terjadi kesalahan dalam pengambilan responden atau responden berasal 

dari perusahaan yang belum menerapkan SIA. 

2. Kuesioner persepsi karyawan atas penggunaan SIA lebih berfokus kepada 

ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan bukan penggunaan 

SIA.  

3. Indikator etika pengguna dalam penelitian ini bersifat umum, sehingga sulit 

untuk menjelaskan dengan kaitannya dengan kualitas SIA. 

 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil dan keterbatasan penelitian 

ini antara lain: 

1. Pada penelitian ini persepsi karyawan terhadap ketersediaan teknologi 

informasi, sehingga untuk meningkatkannya, perusahaan disarankan untuk 

menambah kuantitas dan kualitas komputer, serta rutin melakukan 

pemeliharaan peralatan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan akan 

meningkatkan persepsi karyawan terhadap penggunaan teknologi informasi 

sehingga kualitas sistem informasi akuntansi semakin baik. 

2. Pada penelitian ini, mayoritas karyawan cenderung memiliki etika pengguna 

yang cukup baik sehingga patut ditingkatkan dengan semakin baik lagi dengan 

cara pimpinan memberikan contoh praktek nilai-nilai etis dalam perusahaan.  

3. Untuk penelitian sejenis di masa mendatang, 

a. Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, khususnya kuesioner 

penelitian. Oleh karenanya, peneliti yang ingin melakukan penelitian 
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sejenis disarankan untuk kuesionernya dicantumkan jenis SIA atau 

software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan di bagian identitas 

responden. Peneliti juga disarankan untuk menggunakan kuesioner 

indikator etika yang lebih tepat, yaitu etika penggunaan SIA. 

b. Perlu untuk menggunakan sampel dari perusahaan sektor publik (instansi), 

supaya dapat dibuat perbandingan kualitas SIA antara perusahaan umum 

dengan instansi. 

c. Melibatkan variabel lain diluar model yang diteliti, seperti kondisi 

lingkungan dan kepribadian, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh 

mengenai kualitas sistem informasi akuntansi. 


