
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kecanggihan 

teknologi informasi, pengalaman kerja, pelatihan akuntansi, pengetahuan 

karyawan dan peran pengawas terhadap variabel dependen terhadap efektifitas 

sistem informasi akuntansi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang diberikan kepada responden Perhotelan Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut 

kesimpulan hasil pengujian hipotesis adalah: 

a. Hipotesis pertama kecanggihan teknologi informasi terhadap efektivitas 

SIA, Ha diterima yang bermakna bahwa ada pengaruh kecanggihan 

teknologi informasi terhadap efektivitas SIA. 

b. Hipotesis kedua partisipasi manajemen terhadap efektivitas SIA, Ha 

diterima yang bermakna bahwa ada pengaruh partisipasi manajemen 

terhadap efektivitas SIA. 

c. Hipotesis ketiga pengetahuan manajer terhadap efektivitas SIA, Ha ditolak 

yang bermakna bahwa tidak ada pengaruh pengetahuan manajer terhadap 

efektivitas SIA. 

d. Hipotesis kempat pelatihan dan pendidikan terhadap efektivitas SIA, Ha 

diterima yang bermakna bahwa ada pengaruh pelatihan dan pendidikan 

terhadap efektivitas SIA. 

e. Hipotesis kelima pengalaman kerja terhadap efektivitas SIA, Ha diterima 

yang bermakna bahwa ada pengaruh pengalaman kerja terhadap efektivitas 

SIA. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi 

hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di perhotelan berbintang 3 

keatas di Kota Bandar Lampung. 

2. Data primer yang diperoleh langsung dari responden hanya terbatas pada 

daftar pertanyaan kuesioner. 

3. Waktu penelitian sempit jadi sampel tidak terkumpul dengan sempurna. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data bukan 

pada waktu sibuk staff misalnya melakukan pengumpulan data pada saat 

diadakannya acara seminar ataupun pelatihan staf keuangan sehingga data 

yang diperoleh lebih relevan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan data berupa hasil wawancara 

dari beberapa staf keuangan yang menjadi responden sehingga data yang 

diperoleh tidak hanya terbatas pada daftar pertanyaan yang tercantum di 

kuesioner. 

3. Penelitian selanjutnya di harapkan dapat memperluas daerah survey tidak 

hanya pada perhotelan di Kota Bandar Lampung. 


