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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan BAB I sampai dengan BAB 

IV mengenai Teknologi Informasi (X1), Kemampuan Pengguna (X2) dan Budaya 

Organisasi (X3) terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Y) di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, penulis akan memaparkan 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil yang didasarkan pada hasil temuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Teknologi informasi (X1) memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem 

informasi akuntansi di badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung 

Barat, yang berarti apabila teknologi informasi meningkat maka kualitas 

sistem informasi akuntansi akan semakin bagus. 

2. Kemampuan pengguna (X2) memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem 

informasi akuntansi di badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung 

Barat, yang berarti apabila kemampuan pengguna meningkat maka kualitas 

sistem informasi akuntansi akan semakin bagus. 

3. Budaya organisasi (X3) memiliki pengaruh terhadap kualitas sistem 

informasi akuntansi di badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung 

Barat, yang berarti apabila budaya organisasi meningkat maka kualitas 

sistem informasi juga akan semakin bagus. 
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5.2  Saran 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai 

teknologi informasi, kemampuan pengguna dan budaya organisasi terhadap 

kualitas sistem informasi akuntansi, maka peneliti juga bermaksud mengajukan 

beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun 

bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 

1. Bagi badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung Barat untuk 

dapat meningkatkan terus teknologi informasi terutama hardware yang 

digunakan karena dengan menggunakan teknologi informasi yang baik 

dapat menunjang kerja yang efektif dan efisien. 

2. Bagi badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung Barat untuk 

dapat meningkatkan terus kemampuan pengguna karena dengan 

meningkatkan kemampuan pengguna maka memiliki kemampuan 

untuk bisa mengarahkan dan memberikan solusi yang dalam 

penggunaan sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bandung Barat untuk 

dapat meningkatkan budaya organisasi karena dengan meningkatkan 

budaya dalam organisasi tersebut, dapat selalu memperhatikan, 

memperhitungkan setiap detail dari suatu pekerjaan. Dengan demikian 

dapat mencapai hasil yang diharapkan dari organisasi. 
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5.2.2 Saran Akademik 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitian. Oleh sebab itu 

peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lainnya atau 

sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih banyak dan luas 

lagi mengenai sumber maupun referensi yang terkait dengan Teknologi 

Informasi, Kemampuan Pengguna, Budaya Organisasi, dan Kualitas 

Sistem Informasi Akuntansi supaya hasil dari penelitiannya dapat lebih 

baik.  

2. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan 

dikarenakan mewabahnya Covid-19, sehingga belum bisa maksimal 

untuk menggali data dan atau informasi lebih dalam. Oleh sebab itu, 

untuk peneliti selanjutnya bisa untuk mempersiapkannya dengan baik. 

3. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperbaiki hal 

yang sekiranya kurang dalam penelitian ini. Agar dapat memperoleh 

teori, konsep dan hasil yang baik. 

 


