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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa struktur organisasi memiliki 

pengaruh terhadap sistem informasi akuntansi walaupun belum maksimal, karena 

terdapat beberapa factor penyebab diantaranya : 

a. Prosedur perusahaan, uraian pekerjaan, peraturan dan manual kebijakan

yang dimiliki perusahaan dirasakan belum maksimal oleh para karyawan 

baik dalam hal sosialisasi ke karyawan ataupun penerapan di lapangan. 

b. Sistem informasi akuntansi yang dimiliki memerlukan proses

penyempurnaan, contohnya agar akses pada sistem informasi akuntansi 

dapat dilakukan dengan usaha yang relative rendah 

Maka dapat disimpulkan bahwa antara struktur organisasi dan sistem informasi 

yang dimiliki belum maksimal sejalan dengan fenomena yang diutarakan oleh : 

a. Pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif mendukung penerapan

sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual pada 2015. Akibatnya 

muncul ketidakjelasan dalam menerapkan akutansi berbasis akrul pada 

satuan kerja pengelola Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, 

ketidakseragaman penyajian keuangan di kementerian/lembaga, dan 

ketidakhandalan data untuk menyusun laporan keuangan (Aziz,2015). 

b. Djanegara (2015 ) mengatakan bahwa BPK masih menemukan

permasalah signifikan pada sistem informasi pengelolahan asset yang 

belum dapat menyajikan data rincian asset tetap untuk mendukung 
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pencatatan sesuai standar akuntansi pemerintah atas saldo awal ataupun 

mutase asset tetap tahun 2014. 

5.2 Keterbatasan Peneliti 

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini : 

a. Kendala waktu yang terlalu lama dalam menunggu hasil kusioner dari para

responden. 

b. Peneliti memiliki keterbatasan dalam menjangkau beberapa responden.

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapatkan, peneliti 

mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi 

perusahaan yang diteliti dan untuk penelitian selanjutnya : 

1. Pengaruh struktur organisasi terhadap sistem informasi akuntansi

berdasarkan hasil penelitian yaitu 37,6%, maka disarankan untuk 

perusahaan jika akan memperbaiki atau membuat sistem informasi 

akuntansi yang baru diharapkan agar memperhatikan dan menyesuaikan 

dengan spesifikasi tugas sesuai dengan struktur organisasi. 

2. Pembuatan struktur organisasi yang terstruktur, dimana pembagian

pekerjaan dan uraian pekerjaan yang diuraikan dengan jelas dan dipahami 

seluruh karyawan akan meningkatkan kualitas kegiatan kerja serta 

meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi yang dimiliki perusahaan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat dengan topik yang sama,

diharapkan agar dapat meneliti lebih mendalam dengan tempat dan lokasi 
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yang berbeda. Sehingga diharapkan pengaruh struktur organisasi terhadap 

sistem informasi akuntansi dapat mencapai 100%. 

 

 

 


