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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV 

mengenai pengaruh Pengaruh Kemampuan Pengguna, Pengendalian Internal 

terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kab Bogor, maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut:  

1) Kemampuan Pengguna berpengaruh terhadap Kualitas Sistem Informasi 

Akuntansi. Jika Kemampuan Pengguna baik maka Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi pun semakin baik begitu pun sebaliknya. 

Permasalahan yang terjadi pada Sitem Informasi Akuntansi yaitu tidak 

selalu tersedianya Sistem Informasi Akuntansi Ketika akan dibutuhkan dan 

Sistem Informasi Akuntansi tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai 

dengan kebutuhan pengguna dan instansi. Hal tersebut terjadi karena 

Kemampuan Pengguna yang belum optimal. 

2) Pengendalian Internal berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi. Jika Pengendalian Internal baik maka Kualitas Sistem 

Informasi Akuntansi pun semakin baik begitu pun sebaliknya. 

Permasalahan yang terjadi pada Sitem Informasi Akuntansi yaitu tidak 

selalu tersedianya Sistem Informasi Akuntansi Ketika akan dibutuhkan dan 

Sistem Informasi Akuntansi tidak bisa ditambah atau dikurangi sesuai 
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dengan kebutuhan pengguna dan instansi. Hal tersebut terjadi karena 

Pengendalian Internal yang belum optimal.  

5.2. Saran  

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh Pengaruh Kemampuan Pengguna, maka peneliti akan mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Praktis 

1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

a Kemampuan Pengguna sudah baik. namun agar hubungan Kemampuan 

Pengguna lebih baik lagi, sebaiknya dilakukan training pegawai 

ditambah menjadi 3 bulan sekali kemudian dilakukan m agar pegawai 

dapat menggunakan sistem informasi akuntansi dengan lebih baik lagi. 

b Pengendalian Internal sudah baik. Namun agar pengendalaian internal 

dapat lebih baik lagi perlu dilakukan Kegiatan Pengendalian secara rutin 

yang dijadwal kemudian dilakukan evaluasi agar sistem informasi 

akuntansi dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 

c Kualitas sistem informasi akuntansi sudah baik. Namun masih 

ditemukan Sistem Informasi yang masih error. Sebaiknya dilakukan 

Pengendalian Internal secara rutin dan terjadwal dan menambah 

kuantitas pelatihan pegawai kemudian dilakukan monitoring agar 

kualitas sistem informasi akuntansi semakin baik. 
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5.2.2 Saran Akademis 

1) Penelitian ini dapat menjadi landadan atau referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitiannya. Oleh sebab itu 

peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti tidak hanya 

variabel yang sudah diuji dalam penelitian ini namun variable-variable lain 

seperti dukungan manajemen uncak, teknologi informasi, budaya organisasi 

dan lain-lain. 

2) Dikarenakan masih terdapat banyak kelemahan pada penelitian ini seperti  

dikarenakan sedang mewabahnya Covid-19 belum selasai. Sehinga jumlah 

sample yang masih sedikit, maka peneliti menyarankan penelitian 

selanjutnya untuk meneliti pada populasi dengan skala yang lebih besar 

seperti penelitian pada tingkat Kota atau Provinsi maupun Negara Indonesia 

yang dapat memperbanyak jumlah sample yang diteliti agar diperoleh 

kesimpulan yang mendukung teori, konsep yang diterima secara umum dan 

jawaban mewakili populasi. 

 

 

  


