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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja sistem informasi akutansi pada PT Adhi Karya Tbk 

Yogyakarta , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA (XI)  

secara parsial terhadap kinerja sistem informasi (Y) pada PT Adhi Karya Tbk 

Yogyakarta. 

2. Ada pengaruh positif kapabilitas personal SI (X2) secara parsial terhadap 

kinerja sistem informasi (Y)  pada PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta. 

3. Ada pengaruh positif dukungan manajemen puncak (X3) secara parsial 

terhadap kinerja sistem informasi (Y) pada PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta 

4. Ada pengaruh positif formalisasi dan pengembangan SI (X4) secara parsial 

terhadap kinerja sistem informasi (Y) pada PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta 

5. Ada pengaruh negatif program dan pelatihan (X5) secara parsial terhadap 

kinerja SIA (Y) pada PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta 

6. Ada Pengaruh positif keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, 

kapabilitas personal SI, dukungan manajemen puncak, formalisasi dan 

pengembangan SI, program dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja SIA 
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5.2 Saran  

1. Perusahan harus mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi akutansi pada karyawan PT Adhi Karya 

Tbk Yogyakarta. Karena terbukti keterlibatan pemakai dalam pengembangan 

system akutansi pada karyawan PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta menunjang 

kinerja karyawan yang bekerja pada perusahan.cara yang dilakukan dengan 

selalu mengadakan pelatihan, mengupgrade, serta  meningkatkan system 

informasi yang berbasis computer  

2. Perusahan harus selalu mengedepankan kapabilitas personal SI. Karena 

terbukti kapabilitas personal SI berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kinerja sistem informasi akutansi PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta. Cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan memberi pelatihan pada karyawan PT Adhi 

karya Tbk Yogyakarta 

3. Perusahan harus selalu mempertahankan dukungan manajemen puncak pada 

PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta. Karena terbukti manajemen puncak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja sistem informasi akutansi. 

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat rencana jangka panjang 

yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahan, menetapkan tujuan dan 

misi organisasi, serta strategi yang mumpuni agar dapat bersaing dengan 

perusahan lainnya.  

4. Perusahan harus mempertahankan formalisasi dan pengembangan SIA pada PT 

Adhi Karya Tbk Yogyakarta. Karena terbukti formalisasi dan pengembangan 

SIA berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja system akutansi. Cara 
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yang dilakukan adalah dengan mengembangkan metode – metode yang dapat 

menunjang kinerja sistem informasi akutansi seperti meningkatkan lagi 

pengenalan terhadap sistem informasi akutansi  berbasis computer, dokumentsi 

pengembangan sistem di kembangkan dengan metode yang sudah 

distandarisasi. 

5. Perusahn harus memperhatikan dan meningkatkan program dan pelatihan pada 

PT Adhi Karya Tbk Yogyakarta. Karena terbukti program dan pelatihan tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja system akutansi. Cara yang dapat 

dilakukan perusahan adalah dengan mengadakan program pelatihan yang lebih 

baik, memperhatikan jenjang pendidikan karyawan, dan program pelatihan cara 

pemakaian system informasi. 

6. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menggunakan ukuran sampel yang 

lebih besar dengan kriteria yang lebih luas lagi dan mencakup semua elemen 

populasi sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya, hasil mampu digeneralisasikan dan lebih representatif. Penelitian 

selanjutnya juga dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan terhadap 

model ini dengan menambahkan variabel lain yang belum digunakan pada 

model ini. 

 

 


