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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Budaya 

Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak dan Pengendalian Internal Terhadap 

Kualitas Sistem Informasi maka pada akhir bagian penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1) Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi 

dengan arah positif. Artinya semakin baik budaya organisasi akan 

meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi. 

2) Dukungan Manajemen Puncak berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi 

Akuntansi dengan arah positif. Artinya semakin besar dukungan manajemen 

puncak akan meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi.  

3) Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi 

Akuntansi dengan arah positif. Artinya semakin baik pengendalian internal 

akan meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh Budaya Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak dan Pengendalian 

Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada PT PLN (Persero) 

ULP Subang, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 
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1) Peran budaya organisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sistem 

informasi akuntansi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong karyawan 

untuk dapat mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat dan tepat serta 

memperhatikan hal-hal detail di dalam melakukan pekerjaannya. 

2) Dukungan manajemen puncak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas 

sistem informasi akuntansi. Diharapkan kepada pihak manajemen puncak untuk 

dapat memberikan dukungan yang optimal dalam mendukung jalannya sistem 

informasi akuntansi dengan memastikan bahwa fasilitas yang dibutuhkan oleh 

perusahaan terkait sistem informasi akuntansi telah tersedia dan memastikan 

sumber daya manusia dan material agar dapat menjalankan rencana yang sudah 

ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

3) Pengendalian internal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sistem 

informasi akuntansi. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

sistem informasi akuntansi dengan meningkatkan pemahaman terkait penilaian 

resiko dan melakukan pengendalian yang dapat mencegah terjadinya masalah 

atau kerusakan pada sistem informasi akuntansi. 

5.2.2 Saran Akademis 

 Bagi perkembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu dalam mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan terkait 

dengan Budaya Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak, dan Pengendalian 

Internal terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. 

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel 

Budaya Organisasi, Dukungan Manajemen Puncak, dan Pengendalian Internal, 
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tetapi dapat menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi. Diharapkan juga penelitian dilakukan dengan unit analisis 

yang berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar diperoleh kesimpulan 

yang mendukung teori dan konsep secara umum. 
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