
 
 

BAB V 

KESIMPULAN , KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel 

kinerja keuangan, kinerja manajemen, dan kinerja organisasi terhadap variabel 

sistem informasi akuntansi.  

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat. Adapun hasil penelitian 

ini konsisten dengan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 

sebelumnya (Soudani,2012) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dalam 

ketepatan waktu yang mengacu kepada frekuensi, kecepatan pelaporan, dan 

orientasi informasi didalam suatu perusahaan sehingga menghasilkan suatu 

laporan keuangan yang baik. Adapun penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Al-dalaien & Khan, 2018)  yang 

menyatakan Apabila semakin tinggi sistem informasi akuntansi yang 

diimplementasikan oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan kinerja 

keuangan secara efisien. (Ismail Younis,2010) yang menyatakan sistem 

informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang positif 

melalui ROA dan ROE yang ada dalam perusahaan sehingga menghasilkan 

laporan keuangan yang efisien 

2. Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap kinerja 

manajemen. Dalam penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa sistem 
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informasi akuntansi tidak memiliki hubungan yang signifikan positif 

terhadap kinerja manajemen yang diteliti oleh Soudani(2012) yang 

menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi dianggap tidak mampu 

dalam memfalisitasi efektif strategi dan tujuan operasional. Namun 

penelitian ini berubah karena hasil dari penelitian yang dilakukan memiliki 

persamaan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa sistem informasi 

dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajemen 

dimana mampu dalam proses pengambilan keputusan yang baik sehingga 

dapat untuk mengkoordinir tujuan dari perusahaan tersebut (Esmeray, 

2016). Penelitian lain juga menyatakan bahwa Sistem informasi akuntansi 

dianggap sebagai sumber dalam pengambilan keputusan yang ada karena 

sistem informasi akuntansi akan membuat sebuah laporan yang baik 

sehingga suatu usaha mampu dalam mempertimbangkan tujuan yang akan 

dicapai (Bolarinwa,2013).  

3. Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja organisasi yang ada pada Bank Perkreditan Rakyat yaitu sesuai 

dengan penelitian yang ada sebelumnya. Kinerja organisasi dianggap 

memiliki peranan dalam memberikan kontribusi yang baik terhadap sistem 

informasi akuntansi sehingga adanya hubungan yang baik dihasilkan anatara 

kedua variabel tersebut (Al-dalaien, Omar, & Dalayeen, 2018). Penelitian 

lain juga menyatakan bahwa kinerja organisasi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap sistem informasi akuntansi karena kinerja organisasi 

dianggap sebagai wadah  untuk mengarahkan pada keberhasilan organisasi 
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dalam mencapai tujuan serta memberikan kontribusi yang baik dalam 

perusahaan(Morin & Audebrand, 2003). 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan beberapa 

keterbatasan, di antaranya : 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada responden BPR yang ada di Batam, 

sehingga cakupan responden cukup kecil 

2. Memiliki keterbatasan sampel data responden yang didapatkan. 

3. Pada saat penyebaran kuesioner, karena diberikan pada saat jam kerja 

sehingga ada beberapa BPR yang tidak mau menerima  

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian-penelitian selanjutnya, di antaranya : 

1. Penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan sumber pengamatan data 

melalui berbagai sumber seperti situs web dan media elektronik lainnya. 

2. Menambahkan variabel lain yang berada diluar penelitian ini namun 

sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

3. Pada penelitian selanjutnya lebih baik menambah atau memperbanyak 

sampel responden yang akan digunakan. 
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