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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti penggunaan teknologi 

informasi, keahlian pemakai dan intensitas pemakaian kualitas informasi akuntansi 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. 

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hal menunjukkan bahwa, semakin besar 

penggunaan teknologi informasi maka kualitas informasi akuntansi yang 

dihasilkan akan semakin bagus. 

2. Secara parsial variabel keahlian pemakai teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hal menunjukkan bahwa keahlian 

pemakai (pelatihan) yang pernah diikuti responden belum dapat membantu 

dalam pengoperasian program dan (pengalaman bekerja) tidak membuat 

responden semakin mengerti bagaimana mengoperasikan sistem informasi 

yang digunakan. Dengan demikian pengguna program aplikasi tersebut tidak 
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dapat disebut sebagai ahli teknologi informasi dan tidak mempengaruhi 

kualitas informasi akuntansi.  

3. Secara parsial variabel intensitas pemakaian tidak berpengaruh terhadap 

kualitas informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota 

Pekanbaru. Proses penyusunan laporan keuangan dari awal transaksi hingga 

akhir tidak sepenuhnya menggunakan teknologi informasi atau program 

aplikasi. Pengguna sistem hanya menggunakan informasi sebagai tuntutan 

atau rutinitas pekerjaan. Intensitas penggunaan sistem bukan dikarenakan 

informasi yang dimiliki sistem tersebut baik. 

4. Secara simultan variabel penggunaan teknologi informasi, keahlian pemakai 

dan intensitas pemakaian berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan nilai 

Fhitung sebesar 7,885 lebih besar dari F tabel sebesar sebesar 2,80 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan terkait dengan keterbatasan penelitian ini, 

terdapat saran untuk perbaikan penelitian serupa pada masa yang akan datang, yaitu 

diantaranya : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 

besar dari penelitian sekarang untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang 

maksimal sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel lain untuk 

mengetahui faktor-faktor yang bisa meningkatkan kualitas informasi 

akuntansi. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kota di luar daerah Pekanbaru untuk memberikan gambaran dan 

apakah terdapat perbedaan pada daerah masing-masing. 


