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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas sistem 

informasi Akuntansi. Dan memiliki hubungan yang kuat dan positif, 

artinya  semakin tinggi penggunaan teknologi informasi akuntansi maka 

semakin baik kualitas sistem informasi akuntansi yang ada. Ini sesuai 

dengan fenomena pada kantor BKAD Kabupaten Bandung, dimana 

intansi telah mempergunakan teknologi informasi secara baik, akan 

tetapi kualitas sistem informasi akuntansi yang dilakukan masih saja 

belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya network yang 

ada. 

2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi 

akuntansi Survei pada Kantor BKAD Kabupaten Bandung. Dan memiliki 

hubungan kuat dan positif, artinya semakin baik pengendalian internal 

maka kualitas sistem informasi akuntansi yang dilakukan akan semakin 

baik juga. Ini sesuai dengan fenomena pada kantor BKAD Kabupaten 

Bandung, dimana intansi telah melakukan fungsi pemantauan secara 

baik, akan tetapi kualitas sistem informasi akuntansi yang dilakukan 
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masih saja belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya 

aktivitas pengendalian yang dilakukan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Praktis 

 Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas 

Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor BKAD Kabupaten Bandung, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1) Untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi diperlukan 

peningkatan dari Pengunaan Teknologi Informasi dari sisi indikator 

Network/Jaringan, dimana intansi perlu memperbaiki atau meningkatkan 

kualitas dari network yang ada untuk memiliki konektifitas yang stabil 

dalam penggunaan teknologi informasi sehingga tidak menghambat 

aktivitas sistem yang sedang berjalan. 

2) Untuk memperbaiki kualitas sistem informasi lebih optimal diperlukan 

peningkatan dalam Pengendalian Internal dari sisi indikator Aktivitas 

Pengendalian, dimana intansi perlu memperkuat proses pengendalian dalam 

intansi untuk meminimalisir kecurangan dapat terjadi sehingga dapat 

membuat sistem informasi akuntansi yang berkualitas. 

5.2.2 Saran Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberi saran adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

akuntansi terutama ilmu sistem informasi akuntansi mengenai 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap 

Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar peneliti 

selanjutnya untuk menambahkan faktor atau variabel lain diluar yang 

telah disampaikan dalam penelitian ini karena masih terdapat banyak 

faktor yang berpengaruh terhadap variabel dependen selain itu juga 

menggunakan unit analisis ataupun populasi dan sampel yang berbeda 

agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori serta konsep yang ada. 

 


