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BAB V 

KESIMPULAN, REKOMENDASI, SARAN 

 

 

5.1         KESIMPULAN 

Kecanggihan SIA, partisipasi manajerial, pengetahuan manajer tentang 

SIA, pengetahuan manajer akuntansi dan efektivitas keahlian eksternal terhadap 

efektivitas SIA. Sehubungan dengan penelitian, ada satu implikasi utama dimana 

ada hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan manajer akuntansi. Maka 

penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mereplikasi penelitian ini untuk 

meningkatkan validitas hasil eksternal. Kedua, ada temuan yang kontradiktif 

antara penelitian ini sehubungan dengan hubungan partisipasi manajer dalam 

implementasi SIA dan efektivitas SIA dan pengetahuan manajer SIA dan 

efektivitas SIA. Dengan demikian, Penelitian di masa depan bisa mencakup 

sumber-sumber potensi perbedaan dalam rangka memberikan penjelasan empiris 

tentang perbedaan antara hasil-hasil dan temuan sebelumnya. Akhirnya, itu akan 

menarik untuk memperluas model penelitian dengan memperkenalkan konstruksi 

baru seperti sumber perangkat lunak dan waktu untuk merencanakan SIA dengan 

menggunakan teknik yang lebih canggih.  

Penelitian ini memiliki tiga implikasi dalam praktek. Pertama, manajer 

perlu memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai dan bagian yang paling 

penting dari sistem informasi akuntansi terbaru dalam perusahaan. Pemahaman 

tentang operasi dalam bisnis usaha bagi para manajer dapat menggunakan 

pengetahuan akuntansi untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi bisnis dan 

diharapkan mendapat bantuan  dari ahli eksternal seperti vendor sistem informasi 
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akuntansi yang efektif dan berkualitas. Tujuannya agar mampu membantu 

perusahaan dalam menentukan sistem yang tepat untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Kedua, perusahaan harus melibatkan vendor SIA yang berkualitas 

dengan memiliki pengalaman dan memahami karakteristik unik dari perusahaan. 

Vendor SIA yang berkualitas juga dapat membantu perusahaan mengatasi 

kurangnya pengetahuan tentang SIA. Dengan demikian, perusahaan harus 

mengambil kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan sistem informasi 

akuntansi tentang bisnis. Tidak hanya para ahli eksternal seperti vendor yang 

terlibat, karena itu tidak akan menjamin kesuksesan sistem di masa depan tanpa 

penerapan dan pemahaman yang tepat dari pengetahuan yang luas baik tentang 

akuntansi perusahaan dan sistem informasi akuntansi.  

Maka dengan itu, perusahaan juga harus memanfaatkan hubungan baik 

dengan perusahaan akuntansi dan manajemen mereka untuk menjadikan 

penasehat kepada perusahaan. Ahli eksternal seperti para akuntan dalam 

perusahaan juga  merupakan satu-satunya partai eksternal yang terbaik dalam 

memahami bisnis klien mereka dan juga berada dalam posisi yang lebih baik 

untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi bisnis dan 

mendapatkan bantuan vendor yang berkontribusi secara efektif terhadap SIA. 

Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk belajar dan menerapkan 

tentang pelaksanaan SIA mereka sehingga dapat dijadikan sebagai suatu peluang 

yang dapat diakui dan berprioritas kepada orang-orang berinisiatif dalam 

membantu mendukung kebutuhan informasi dalam organisasi. Dalam penelitian 

ini, penulis mengharapkan agar studi ini mampu memberikan kontribusi positif 

bagi UKM baik di Batam maupun di kota lainnya sebagai peningkatan efektivitas 
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sistem informasi akuntansi. Manajemen harus mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas teknologi informasi yang akan dimanfaatkan secara terus 

menerus untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga mengikuti 

perkembangan teknologi. Selain itu, keterlibatan dari pihak manajemen, 

pengetahuan manajer akuntansi dan para keahlian ekternal seperti vendor SIA 

terus dipertimbangkan dan ditingkatkan supaya dapat membantu dalam mencapai 

tujuan perusahaan secara maksimal.  

 

5.2         Keteterbatasan 

              Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan sampel yang mengakibatkan sebagian perusahaan tidak 

secara maksimal memenuhi kriteria untuk dijadikan bahan penelitian. 

2. Variabel independen yang belum cukup atau terpenuhi sehingga nilai 

hasil uji R masih minim. 

 

5.3         Rekomendasi 

Penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

antara lain:  

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel yang akan digunakan 

untuk meneliti dengan menambah jumlah responden dengan 

menyebarluaskan semaksimal mungkin tetapi dengan syarat responden 

diharapkan untuk betul-betul memahami dan menjawab apa yang dialami 

oleh mereka. 

Lise Ekawati, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Usaha Kecil Menengah di Batam, 2018 
UIB Respository©2018



59 

 

Universitas Internasional Batam 

 

2. Peneliti yang akan datang dapat menambahkan variabel lain yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas SIA. Variabel 

yang tidak valid ataupun tidak signifikan dapat dicabut dan digantikan 

dengan variabel lain yang memungkin dapat mendukung dalam 

penelitian seperti perlindungan sistem informasi, dukungan manajemen 

puncak, kepuasan pengguna dan lain sebagainya. Mencari lebih banyak 

sumber lain sebagai referensi pendukung dalam melakukan penelitian ini 

mengenai variabel kecanggihan SIA, pengetahuan manajer tentang SIA, 

pengetahuan manajer akuntansi dan para ahli eksternal dalam mengukur 

keefektivitas SIA. 
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