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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan inner model dan outer 

model, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

2. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

3. Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan. 

Dari ketiga kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

sistem informasi akuntansi yang benar dan kualitasnya baik dapat menjadi 

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan bagi perusahaan. Semakin tinggi 

kualitas penggunaan sistem informasi akuntansi akan meningkatkan juga 

kualitas laporan keuangan. Selain untuk kualitas laporan keuangan, pengunaan 

sistem informasi akuntansi juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

di dalam perusahaan karena sistem informasi akuntansi mengubah data dan 

menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk para pengguna 

perusahaan untuk menjadi bahan sebagai pengambilan keputusan. Kualitas 

laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, hal ini 

disebabkan karena pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan informasi 

keuangan namun informasi non keuangan, dan pengambilan keputusan harus 
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melihat data historis dan manfaat di masa yang akan datang, maka 

pengambilan keputusan tak hanya dilihat dari laporan keuangan suatu 

perusahaan saja, tetapi melihat informasi yang lainnya juga dan beberapa hal 

aspek lainnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang serta bagi peneliti selanjutnya, sebagai 

berikut: 

1. Saran Operasional 

Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan fasilitas untuk penggabungan 

berbagai informasi dari berbagai fungsi yang terdapat di dalam perusahaan, 

perusahaan juga dapat lebih mempermudah akses sistem informasi akuntansi 

untuk berbagai pengguna yang berada di perusahaan. 

Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan 

agar informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat dipahami 

dengan mudah bagi berbagai pihak, dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan dapat 

disusun sesuai standar umum yang berlaku di Indonesia. 

Diharapkan dalam pengambilan keputusan, pihak yang membuat 

keputusan di dalam perusahaan dapat melibatkan biaya dan manfaat yang 

mungkin terjadi untuk masa yang akan datang. 
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2. Saran Pengembangan Ilmu 

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah objek penelitian yang 

lebih luas agar hasil penelitian bisa digeneralisasi dan dapat mengembangkan 

setiap dimensi dari setiap variabel lebih lengkap. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dimensi dan indikator yang terdapat di dalam kuesioner terbatas dan 

mungkin belum dapat mewakili variabel yang diteliti oleh peneliti saat ini 

2. Sampel yang peneliti teliti hanya enam perusahaan saja sehingga tidak 

menunjukkan keseluruhan perusahaan yang ada di Bandung. 

3. Kuesioner yang disebar hanya 40 buah, hal ini mungkin akan 

mempengaruhi hasil dari penelitian. 


