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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Dari uraian terdahulu dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan dari segi Teknologi Informasi hardware, 83,3% perusahaan 

telah menjalankan dengan baik, dari segi software, 83,3% telah menyadari telah 

menyadari manfaat SIA berbasis komputer akan mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan, memaksimalkan pekerjaan, dan mampu menghemat waktu dalam 

bekerja. Dari segi brainware, berkaitan dengan setiap bagian yang telah berperan 

dengan baik untuk menjalankan sistem informasi yang dijalankan oleh 

perusahaan, terbukti 76,67% perusahaan yang diteliti di sekitar Maranatha telah 

menjalankan dengan baik, koordinasi antar karyawan, dan kesadaran mereka 

untuk menjalankan sistem informasi, guna mempermudah pekerjaan mereka. 

2. Berdasarkan hasil hipotesis dari 30 perusahaan UKM yang diambil di sekitar  

Maranatha menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Teknologi 

Informasi terhadap Kinerja Keuangan.  

3. Terdapat hubungan yang positif antara Teknologi Informasi terhadap Kinerja 

Keuangan  sebesar 0,627. Hubungan antara Teknologi Informasi ini searah, 

positif, dan sedang. Hal ini berarti semakin baik Teknologi Informasi, Kinerja 

Keuangan Perusahaan akan semakin tinggi. 

Besarnya pengaruh antara Teknologi Informasi terhadap Kinerja Keuangan sebesar 

39,3%. Artinya teknologi Informasi terhadap Kinerja Keuangan sebesar 39,3%, 
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sedangkan sisanya 60,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar Teknologi 

Informasi. 

 

5.2. Saran 

Dari hasil analisis, dapat diberikan masukan dan saran kepada peneliti lain di masa 

mendatang, dan bagi perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai sampel. Saran-

saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan hardware, software, dan brainware 

berkaitan dengan Teknologi Informasi yang akan diperhitungkan meningkatkan 

kinerja keuangan. 

2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pengetahuan lebih tentang Teknologi 

Informasi yang akan mempermudah dan mempersingkat proses kinerja. 

3. Bagi peneliti di masa mendatang, sebaiknya memilih perusahaan yang dapat 

menerapkan Teknologi Informasi di segala bidang.  

 

 

 

 

 

 

 

 


