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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas  sistem 

informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, dan relevansi informasi 

terhadap kualitas informasi akuntansi pada BMT di Kabupaten Jepara dan untuk 

mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh. Dari rumusan masalah yang 

di ajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan pengujian serempak / simultan (Uji F), ternyata hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel (kualitas  sistem informasi akuntansi, 

dukungan manajemen puncak, dan relevansi informasi) dengan nilai 141,614 

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen, yaitu kualitas informasi akuntansi. 

2. Variabel kualitas  sistem informasi akuntansi berpengaruh positif (3,790 dan 

signifikan (0,000) terhadap kualitas informasi akuntansi atau dapat dikatakan 

kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi 

akuntansi. Dan mempunyai pengaruh kedua terhadap kualitas informasi 

akuntansi dengan nilai 0,306. 

3. Variabel dukungan manajemen puncak berpengaruh poitif (5,680) dan 

signifikan (0,458) menjadi variable yang mempunyai pengaruh paling tinggi 

terhadap kualitas informasi akuntansi atau dapat dikatakan dukungan 
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manajemen puncak hal yang sangat mempengaruhi kualitas informasi 

akuntansi. 

4. Variabel relevansi informasi berpengaruh positif (3,553) dan signifikan 

(0,001) terhadap kualitas informasi akuntansi atau dapat dikatakan relevansi 

informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi. Dan 

mempunyai pengaruh kedua terhadap kualitas informasi akuntansi dengan 

nilai 0,240. 

5. Variasi kualitas informasi akuntansi dijelaskan oleh variabel kualitas  sistem 

informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, dan relevansi informasi 

sebesar 84,8% sedangkan sisanya 15,2% dijelaskan oleh variabel-variabel 

atau aspek-aspek lain diluar model seperti ketepatan penyampaian informasi, 

pendidikan dan pelatihan pengguna informasi, akurasi informasi. 

1.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan perlu meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi  

dengan terus memperbarui sistem agar lebih mudah digunakan, lebih 

memudahkan akses dan pilihan fitur yang juga mudah dipelajari. Penggunaan 

jaringan internet juga sangat penting mengingat terus meningkatknya 

digitalisasi modern saat ini, jadi harus segera diperbaiki. Karena menyangkut 

dengan kecepatan pelayanan dan penggunaan sistem. Mengadakan studi 

banding dengan BMT-BMT yang lebih besar untuk mengetahui bagaiamana 
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sistem informasi yang digunakan dapat di akses dengan lebih mudah, lebih 

luas dan menarik untuk digunakan.  

2. Perusahaan perlu meningkatkan relevansi informasi mereka agar mampu 

meningkatkan kepercayaan anggota terhadap informasi akuntansi yang 

dihasilkan BMT. Diluar banyaknya isu-isu lesunya BMT yang menjadikan 

turunnya kepercayaan anggota karena banyak dari informasi yang disalah 

gunakan. Pengelolaan informasi yangbaik sangat penting dalam menjaga 

nama baik perusahaan agar tidak kalah saing dintara lembaga-lembaga 

keuangan syariah lain. 

3. Dukungan manajemen puncak yang sangat diperlukan  untuk terus 

mengawasi jalannya suatu sistem informasi akuntansi agar meningkatkan 

kualitas informasi yang dihasilkan. Pelatihan penggunaan sistem untuk 

karyawan perlu dilakukan secara berkala mengingat sistem yang digunakan 

juga terus mengalami pembaharuan. Sehinnga karyawan dituntut untuk dapat 

mengikuti perkembangan yang ada. Sehingga sumber daya perlu disiapkan 

untuk secara maksimal sebagai modal dalam kegiatan pelayanan yang baik.  

4. BMT bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia sistem, diharapkan 

kedepannya setiap BMT mempunyai sistem yang terpisah dengan BMT lain 

yang menggunakan sistem akuntansi yang sama utnukmenignkatkan 

keamanan dan menjaga kualitas informasi akuntansi serta meminimalisir 

kerugian dan dampak dai kehilangan data server dari pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Dengan kata lain menyediakan teknisi khusus untuk 
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menangani sistem secara khusus, jadi ketika ada hambatan akan segera 

tertangani. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan inovasi baru 

berkaitan dnegan sistem informasi akuntansi sebagai salah satu pengguna 

infomasi akuntansi tersebut. Dan peniliti dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi 

dikemudian hari. 

 

 


