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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan pengujian dan analisis tentang “Analisis Pengaruh Dukungan 

Manajemen Puncak, Pelatihan, Manajemen Sistem Informasi, Budaya Organisasi, dan 

Kepuasan Pelanggan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi”, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu : 

a. Dukungan Manajemen Puncak  Berpengaruh  Terhadap Efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi Secara Signifikan dan Parsial. Hal ini dapat dilihat dari nilai  

b. Pelatihan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi   Secara 

Signifikan dan Parsial. 

c. Manajemen Sistem Informasi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Sistem Informasi 

Akuntansi Secara dan Parsial. 

d. Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Secara Signifikan dan Parsial. 

e. Kepuasan Pengguna Berpengaruh Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi 

Secara Signifikan dan Parsial. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Pelatihan, 

Manajemen Sistem Informasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Pelanggan  

Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi”, 

keterbatasan penelitian perlu diperbaiki di riset mendatang, yaitu :  

a. Keterbatasan Data 

Data penelitian yang penulis dapat dengan metode pengumpulan data kuisioner tidaklah 

sempurna karena peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya.  

b. Responden yang Kurang Beragam 

Dalam penelitian ini,  responden penulis hanya terbatas pada staff karyawan yang bekerja 

di Universitas Kristen Maranatha. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh, penulis 

tidak meneliti variabel yang sama kepada organisasi nirlaba yang bergerak di bidang lain. 

 

5.3. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan yang didasarkan pada hasil penelitian 

maka berkaitan dengan hal tersebut, penulis memiliki beberapa saran yang bisa 

digunakan untuk evaluasi kedepannya, antara lain : 

 

a. Bagi Universitas Kristen Maranatha 

Berdasarkan pada hasil penelitian, sistem informasi akuntansi harus terus dijunjung tinggi 

demi mencapai efektivitas dan juga harus dikembangkan demi kinerja yang lebih baik. 

Disamping itu, harus dilakukan pemeriksaan berkala untuk program sistem informasi 
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yang dipakai dan juga teknologi yang digunakan agar sistem informasi bisa terus baru 

dan berjalan lancar 

 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat menjadi ajang 

perbaikan bagi peneliti sejenis di masa yang akan datang. Penelitian mendatang 

sebaiknya memperluas cakupan geografis sampel, misal dengan mengambil sampel 

organisasi nirlaba yang lebih beragam di Kota Bandung, sehingga hasil penelitian 

memiliki daya generalisir yang lebih kuat. Lalu, responden pada penelitian selanjutnya 

hendaknya diperluas, tidak hanya dari lingkup staff karyawan tetapi dapat pula dari 

pimpinan Universitas Kristen Maranatha atau organisasi nirlaba lainnya. Selain itu juga 

sebaiknya mengambil sampel dari berbagai daerah agar dapat semakin beragam dan hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan. 

 

 

 

 


