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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan secara empiris 

berdasarkan pengolahan data statistik, deskripsi, analisis dan interprestasi data yang 

telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapan menyimpulkan bahwa:  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dukungan Manajemen Puncak dan 

Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. Semakin meningkat Dukungan 

yang diberikan oleh Manajemen Puncak maka tingkat Efektivitas Penggunaan 

Sistem Informasi Akuntansi semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak maka semakin rendah tingkat 

efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pelatihan Kerja dan Efektivitas 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. Semakin baik kualitas dari program 

pelatihan kerja bagi karyawan maka akan meningkatkan efektivitas penggunaan 

pada sistem informasi akuntansi. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas pelatihan 

kerja yang diadakan oleh perusahaan kurang baik, maka tingkat efektivitas dalam 

penggunaan sistem informasi akuntansi akan menurun. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dukungan Manajemen Puncak dan 

Pelatihan Kerja terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi. 

Apabila Dukungan Manajemen Puncak dan Pelatihan Kerja meningkat maka tingkat 

Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi akan semakin tinggi. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa terdapat masalah 

mengenai efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh 

karyawan PT. Inbisco Niagatama Semesta. Hal ini dapat dilihat bahwa dukungan 

manajemen puncak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penggunaan sistem 

informasi akuntansi yang digunakan oleh karyawan PT. Inbisco Niagatama Semesta. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya menghasilkan, indikator 

komitmen manajemen pada proyek merupakan kondisi dimana manajemen puncak 

memberikan dukungan serta gagasan yang lebih baik untuk membantu memecahkan 

masalah terhadap suatu permasalahan yang terjadi dalam pengembangan sistem 

informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Apabila karyawan merasakan adanya 

komitmen manajemen dalam penggunaan sistem informasi akuntansi maka akan 

meningkatkan efektivitas pada penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab sebelumnya menghasilkan indikator 

reaksi, dimana peserta pelatihan memberikan reaksi yang positif setelah mengikuti 

pelatihan kerja yang diadakan oleh perusahaan. Dengan adanya program pelatihan kerja, 

maka akan meningkatkan efektivitas pada penggunaan sistem informasi akuntansi 

tersebut.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas 

penggunaan sistem informasi akuntansi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu dukungan 

manajemen puncak dan pelatihan kerja. Namun selain itu masih ada faktor-faktor lain 

yang dapat menurunkan efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi yang 
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digunakan oleh karyawan. Sehingga diharapkan ada penelitian lanjutan yang meneliti 

tentang variabel-variabel lain yang berakaitan dengan efektivitas penggunaan sistem 

informasi akuntansi. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang sudah diuraikan diatas maka peneliti 

memberikan masukan yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat, antara 

lain: 

1. Bagi perusahaan, dalam menanggapi adanya masalah tentang efektivitas 

penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh karyawan. Maka 

perusahaan perlu melihat lebih dalam lagi faktor-faktor eksternal seperti 

dukungan yang diberikan oleh manajemen dan mengadakan pelatihan kerja bagi 

karyawan secara berkala. Hal ini tentu akan berdampak pada kemudahan 

penggunaan sistem informasi akuntansi yang dirasakan oleh karyawan, sehinga 

karyawan akan semakin efektif dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. 

Masalah tentang pelatihan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Maka 

perusahaan perlu mengevaluasi dan menyiapkan pelatihan kerja yang menarik 

namun tepat sasaran, sehingga diharapkan hasil dari pelatihan kerja tersebut 

dapat lebih meningkatkan efektivitas karyawan dalam penggunaan sistem 

informasi akuntansi itu sendiri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya meningkatkan kualitas penelitian lebih 

lanjut agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dengan cara 
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menambahkan variabel lain yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem 

informasi akuntansi seperti keterlibatan pengguna, kemampuan teknik individu 

dan lainnya sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat lebih menyeluruh. 

 

 


