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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja sistem informasi 

terhadap partisipasi para pemakai software akuntansi, kepuasan pengguna software 

akuntansi dan kebutuhan pengguna software akuntansi, dimana responden yang akan 

diteliti adalah para pengguna software akuntansi yaitu pihak karyawan yang bekerja 

di Perusahaan maupun UKM yang berdomisili di Sidoarjo dan Gresik. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini , dilakukan observasi terhadap 

tiga puluh empat UKM. Karakteristik responden yang menunjang untuk penelitian ini 

antara lain adalah : nama responden , usia, jenis kelamin, lama menggunakan 

software akuntansi, jabatan serta pendidikan terakhir.  

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner . Data 

yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan SPSS 20.0 for windows 

melalui uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear dengan 

variabel intervening. 

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada variabel partisipasi pemakai, berdasarkan hasil uji didapatkan nilai yang 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sistem. Dengan kata lain 

81 



82 
 

 
 

kurangnya minat para pengguna atau para karyawan yang aktif dalam 

penggunaan software sistem informasi akuntansi tersebut. 

2. Pada variabel kepuasan pemakai, berdasarkan hasil uji didapatkan nilai yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sistem. Dengan kata lain 

tercermin dari kemudahan dalam penggunaan yang dirasakan oleh para 

pengguna, sehingga menurut persepsi pengguna dalam penggunaan software 

tersebut pengguna merasakan kepuasan tanpa ada hambatan dalam 

penggunaan software sistem informasi akuntansi. 

3. Pada variabel kebutuhan pemakai, berdasarkan hasil uji didapat nilai yang 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sistem. Dengan kata lain 

belum terpenuhinya dari kinerja software akuntansi  yang dihasilkan dalam 

menyelesaikan tugas dari para pengguna atau para karyawan dalam 

pembuatan laporan keuangan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya : 

1. Banyaknya pihak perusahaan maupun UKM yang tidak memperbaharui 

dalam pengguna software akuntansi dengan menggunakan sebuah 

software akuntansi yang baru. 

2. Tidak banyak perusahaan maupun ukm yang menggunakan software 

akuntansi dikarenakan masih belum banyaknya responden yaitu pihak 
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karyawan yang kurang memahami dalam penggunaan software akuntansi 

tersebut. 

3. Peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data melalui 

kuesioner, tidak disertai dengan pengumpulan data lain, misalnya 

observasi dan wawancara sehingga hasil dari penelitian ini bisa lebih 

akurat. 

5.3 Saran Pengembangan 

Adapun saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah : 

1. Dapat memperluas penelitian yang dilakukan tentang sistem informasi akuntansi 

serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan sistem informasi 

untuk kedepannya agar dapat lebih sempurna lagi pada software akuntansi 

tersebut dalam memudahkan para pengguna untuk menggunakannya. 

2. Dapat memberikan pandangan lain tentang pengaruh pengembangan sistem 

informasi terhadap partisipasi oleh pengguna pada era zaman sekarang tentang 

kemajuan dalam penggunaan software akuntansi dimata masyarakat ataupun para 

pengguna. 

3. Agar hasil penelitian lebih akurat, peneliti menyarankan bagi peneliti berikutnya 

untuk memilih responden yang mempunyai pengetahuan sistem informasi dengan 

menyebarkan kuesioner ke bagian input data keuangan yang menggunakan 
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software akuntansi serta ditujukan kepada responden yang mempunyai 

pengalaman lebih dari satu tahun dalam penggunaan software akuntansi tersebut. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan akan menggunakan sampel perusahaan 

yang sudah global, sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan. 
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