
 
 

82 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Kesimpulan 

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis, 

hasil penelitian dan pembahasan yang hasil penelitian lakukan mengenai 

kemampuan pengguna dan dukungan manajemen puncak terhadap sistem 

informasi akuntansi di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Bandung. Maka pada 

bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. kemampuan pengguna berpengaruh terhadap Sistem Informasi Akuntansi, 

dimana semakin baik kemampuan pengguna maka Sistem Informasi Akuntansi 

akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu 

Terdapat kemampuan pengguna yang buruk akibat manajemen tidak 

memperhatikan Indikator keahlian pada kemampuan pengguna. 

2. dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap Sistem Informasi 

Akuntansi, dimana semakin baik dukungan manajemen puncak maka Sistem 

Informasi Akuntansi akan ikut meningkat. Fenomena yang terjadi Terdapat 

dukungan manajemen puncak yang buruk akibat manajemen tidak 

memperhatikan Indikator kembangkan sistem pengukuran kinerja pada 

dukungan manajemen puncak.. 
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5.2     Saran 

5.2.1   Saran Praktis 

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh kemampuan pengguna dan dukungan manajemen puncak terhadap 

sistem informasi akuntansi di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kota Bandung, 

maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1) untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi diperlukan peningkatan dari 

kemampuan pengguna kemampuan pengguna dan dukungan manajemen 

puncak terhadap sistem informasi akuntansi di PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

Kota Bandung. Dari variabel kemampuan pengguna yaitu indikator keahlian 

kurang baik, dimana pihak manajemen perusahaan perlu meningkatkan 

keahlian pegawainya untuk bekerja dengan lebih baik. Karena dengan 

meningkatkan keahlian pegawai diharapkan sistem informasi akuntansi di 

perusahaan bisa lebih andal dan memberikan informasi yang akurat dan 

terpercaya. 

2) Pada dukungan manajemen puncak maka yang harus diberikan fokus perhatian 

adalah pada indikator kembangkan sistem, dimana manajemen perusahaan 

harus bisa memperbaiki dan melakukan pengembangan sistem perusahaan. 

Dengan adanya perbaikan, peningkatan pengembangan sistem diharapkan 

dukungan manajemen puncak bisa membantu manajemen dalam 

meningkatkan sistem informasi akuntansi. 
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5.2.2   Saran Akademis 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara 

kemampuan pengguna dan dukungan manajemen puncak terhadap sistem 

informasi akuntansi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian 

yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan 

konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-

peneliti terdahulu. 

 

 

 

 

 

 


