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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan pada penelitian 

Pengujian Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha 

Kecil Menengah dengan Model Adaptasi DeLone dan Mclean, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

akuntansi. Kualitas sistem yang baik tidak selalu merepresentasikan 

seberapa sering pengguna dalam memakai sistem tersebut. Kualitas sistem 

tidak berpengaruh terhadap penggunaan karena kualitas sistem belum bisa 

memenuh ekspektasi-ekspektasi pengguna. Pengguna akan menggunakan 

software informasi akuntansi ketika pengguna merasa membutuhkan 

sistem tersebut.  

2. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh kualitas sistem belum bisa memenuhi 

ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan dari pengguna. Usaha Kecil 

Menengah belum terlalu paham tentang informasi akuntansi, sehingga 

software informasi akuntansi yang dirasa lebih modern tidak memberikan 

kepuasan kepada pengguna karena pengguna belum mengerti cara 

pemakaian dari software tersebut. Pengguna merasa bahwa kualitas sistem 
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3. yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehingga 

pengguna belum merasa puas dengan sistem yang ada. 

4. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan. Software 

informasi akuntansi yang bisa menghasilkan informasi yang sesuai dan 

berguna bagi operasional usaha akan meningkatkan penggunaan dari 

software informasi akuntansi tersebut. 

5. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. 

Semakin lengkap informasi yang tersedia pada software informasi 

akuntansi maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan pengguna akan 

software informasi akuntansi tersebut dan semakin tinggi tingkat kepuasan 

pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. 

6. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penggunaan. Semakin 

baik pelayanan dari vendor software yang diberikan kepada pengguna, 

semakin baik pula tingkat penggunaan terhadap software tersebut. Dalam 

hal ini, empati yang diberikan kepada vendor bisa meningkatkan intensitas 

pengguna dalam memakai software tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna 

7. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

Kualitas pelayanan yang sepenuhnya dari vendor membuat pengguna 

cenderung menganggap ketersediaan layanan tersebut sebagai sesuatu 

yang wajar. Penyebab lainnya yaitu tidak adanya empati yang cukup dari 

vendor pengelola software informasi akuntansi sehingga pengguna tidak 
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merasakan kepuasan yang cukup. 

8. Penggunaan berpengaruh positif terhadap nilai bersih. Pengguna merasa 

terbantu dan merasa bahwa kinerjanya semakin meningkat dengan adanya 

sistem tersebut maka para pengguna pasti akan sering menggunakan 

software informasi akuntansi tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan 

dari software informasi akuntansi akan meningkat karena pengguna akan 

sering menggunakan software dan ini diikuti oleh meningkatnya nilai 

bersih perusahaan tersebut. 

9. Kepuasan pengguna tidak berpengaruh positif terhadap nilai bersih 

Pengguna belum merasakan kepuasan menyeluruh dari adanya software 

informasi akuntansi yang dipakainya sehingga nilai bersih bagi individu 

maupun perusahaan belum sepenuhnya tercapai. 

B. Saran 

Berdasarkan hal ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta menyediakan data tentang 

Usaha Kecil Menengah yang telah menerapkan Sistem informasi 

akuntansi, atau pun melakuan flooring terhadap usaha kecil menengah 

yang telah memakai aplikasi Lamikro sehingga dapat diketahui 

penyebaran pengimplementasian sistem informasi akuntansi atau pun 

membantu penelitian-penelitian yang lainnya. 

2. Untuk Usaha Kecil Menengah untuk mulai memberanikan diri memakai 

software informasi Akuntansi, serta menjadi pembelajaran bagi vendor 

software informasi akuntansi untuk mengembangkan sistemnya. 
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3. Untuk Penelitian-penelitian mendatang diharapkan untuk menambah 

indikator-indikator dari konstruk serta memodifikasi model sehingga bisa 

dilakukan pengujian secara mendalam. 

C. Keterbatasan 

Berdasarkan hal ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebaga berikut : 

1. Tidak adanya data tentang populasi dalam bentuk sampling frame 

menyulitkan peneliti dalam mencari sample. Hal ini mempengaruhi 

keterbatasan pada pengambilan sample penelitian yang sedikit. 

2. Penelitian hanya difokuskan pada variabel-variabel yang terdapat pada 

Model pengembangan keberhasilan sistem oleh DeLone dan McLean. 

Masih banyak faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan sistem. 

3.  Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuisioner yang 

terkadang jawaban yang diberikan oleh sample tidak menunjukan keadaan 

sesungguhnya. 

 


