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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan dan 

dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel 

pemanfaatan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kualitas 

informasi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (t) yaitu nilai t 

yang diperoleh sebesar 2.138 > 2.01410 (t tabel) dan nilai signifikansi  < 0,05, 

serta nilai koefisien regresinya sebesar 0,406. 

2. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variabel 

faktor sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (t) yaitu nilai t yang diperoleh sebesar 

5.320 > 2.01410 dan nilai signifikansi  < 0,05, serta nilai koefisien regresinya 

sebesar 0,730. 

3. Besar koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah 0,644 atau 64,4%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas pemanfaatan sistem Enterprise 

Resource Planning (ERP) dan faktor sumber daya manusia (SDM) dapat 

menjelaskan variabel terikatnya yaitu kualitas informasi akuntansi sebesar 

64,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,356 atau 35,6% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diikutsertakan dan tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wilayah kerja PT PLN (Persero) 

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, sehingga hasil penelitian belum bisa 

digeneralisir ke semua objek. Dengan kata lain, validitas eksternal dari hasil 

penelitian ini masih rendah. 

2. Beberapa instrumen dan daftar pernyataan yang digunakan dalam penelitian 

ini dikembangkan sendiri oleh peneliti, dengan keterbatasan yang dimiliki, 

selebihnya mengadopsi dari penelitian terdahulu dengan penyesuaian terhadap 

kondisi yang ada. 

3. Masalah subjektivitas dari responden yaitu kurangnya sikap kepedulian dan 

keseriusan dalam menjawab semua pernyataan-pernyataan yang ada dapat 

mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban 

responden. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan evaluasi atas pembahasan dan hasil dalam penelitian ini, 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya antara lain:   

1. Bagi Pegawai atau Pekerja 

a) Pegawai bisa lebih memanfaatkan sistem ERP dengan cara meningkatkan 

kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem ERP dan melakukan 
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update secara berkala terhadap software maupun hardware dalam sistem 

ERP. 

b) Pegawai atau pekerja harus mempertahankan faktor SDM melalui 

pendidikan dan pelatihan serta mempertimbangkan latar belakang 

pendidikan dalam menunjuk staf penyusun laporan keuangan, karena SDM 

merupakan salah satu unsur yang penting dalam menghasilkan informasi 

akuntansi yang berkualitas. 

2. Bagi penelitian berikutnya 

a) Kepada peneliti berikutnya agar memperbaiki kuesioner yang akan 

digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat 

validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi dengan mempertimbangkan 

variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kualitas informasi 

akuntansi, di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

b) Objek penelitian sebaiknya diperluas, misalnya PLN seluruh Distribusi 

Jawa dan Bali sebagai pilot project pemanfaatan sistem ERP, sehingga 

hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh pemanfaatan sistem ERP 

dan faktor SDM  terhadap kualitas informasi. 


