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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja sistem informasi akuntansi pada leasing di Bandar Lampung.Penelitian ini 

menggunakan 38 sampel pada leasing di Bandar Lampung. Pada penelitian ini 

metode yang digunakan adalah statistic dskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas, 

uji reliabilitas dan uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21 yang 

diolah tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di bab 

sebelumnya maka kesimpulan nya adalah sebagai berikut : 

1. Keterlibatan Pengguna dalam Pengembangan Sistem tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada perusahaan leasing di Bandar 

Lampung.Hasil temuan ini berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan oleh 

(Ajeng, 2015). 

2. Program Pelatihan dan Pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan leasing di Bandar Lampung. 

Pengaruh positif yang ditunjukkan menunjukkan bahwa adanya program 

pendidikan dan pelatihan pemakai dalam penggunaan sistem, akan meningkatkan 

kepuasan kerja yaitu untukmemberikan atau meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman responden terhadap Sistem Informasi Akuntansi. Hasil temuan ini 

sama dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Ajeng, 2015).  

3. Dukungan Manajemen Puncak tidak berpengaruh terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi pada Perusahaan leasing di Bandar Lampung.Hasil temuan 

ini berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Ajeng, 2015). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta dengan segala keterbatasan 

yang ada, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk setiap Perusahaan leasing di Bandar Lampung 

Mampu  meningkatkan  kinerja dari sistem informasi akuntansi yang digunakan, 

terus mengevaluasi teknologi informasi yang digunakan agar setiap informasi 

yang dihasilkan dapat berkerja secara optimal, serta terus meningkatkan setiap 

kemampuansetiap karyawan pemakai sistem informasi akuntansi agar setiap 

aktivitas/kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 

 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

Memperbanyak responden penelitian untuk membuat hasil penelitan yang lebih 

maksimal serta dapat menambahkan variabel-variabel baru seperti kepuasan 

pengguna sistem informasi akuntansi dan variable lain-lainnya untuk mengetahui 

variabel yang juga mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


