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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh implementasi 

enterprise resource planning (ERP)  terhadap kualitas informasi akuntansi pada 

PT. Latinusa Tbk, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Implementasi ERP berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi 

perusahaan ditunjukkan oleh besarnya Fhitung lebih besar dari Ftabel, yaitu 20,797 > 

4,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Implementasi ERP memiliki hubungan 

yang sangat kuat dan searah, artinya jika Implementasi ERP di PT. Latinusa Tbk 

meningkat maka kualitas informasi akuntansi pun meningkat dan juga sebaliknya 

apabila implementasi ERP lemah maka kualitas informasi akuntansi juga lemah, 

apabila kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan tidak berkualitas (lemah) 

maka pihak manajemen perusahaan memiliki hak untuk mengganti anggota tim 

implementasi dengan yang lebih ahli dan berpengalaman serta memiliki 

pengetahuan yang lebih luas lagi agar proses implementasi ERP berhasil. Hal 

tersebut bisa saja terjadi apabila pihak manajemen perusahaan menganggap 

bahwa dengan anggota tim implementasi yang sudah dibentuk tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perkembangan perusahaan. 

 Secara keseluruhan, implementasi ERP berpengaruh terhadap kualitas 

informasi akuntansi. Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain yang 
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memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Faktor-faktor tersebut 

di antaranya adalah kualitas SDM, sistem pengendalian internal dan faktor 

eksternal. 

   

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dimana implementasi ERP 

telah terbukti mempengaruhi kualitas informasi akuntansi, maka peneliti 

memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada PT. Latinusa Tbk 

sebagai berikut: 

 Pengaruh implementasi ERP terhadap kualitas informasi akuntansi yang 

terbukti memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan, maka diharapkan 

pengimplementasi ERP akan semakin baik sehingga dapat membantu pihak 

manajemen perusahaan dalam hal pengambilan keputusan secara tepat karena 

informasi akuntansi yang disajikan berkualitas. 

 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat penulis kemukakan mengingat berbagai keterbatasan 

penulis setelah melakukan penelitian atas pengaruh implementasi enterprise 

resource planning (ERP) terhadap kualitas informasi akuntansi, maka untuk 

penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian dengan kajian yang 
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sama dapat lebih mengembangkan jumlah responden yang dituju, dan 

menggunkan konsep-konsep teoritis yang lebih baru karena ilmu pengetahuan 

akan terus berkembang.  

Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti 

faktor-faktor yang tidak dibahas oleh penulis yang dapat mempengaruhi kualitas 

informasi akuntansi. 

 

 

 

 


