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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian 

Internal terhadap Kinerja Pegawai pada Kemenag Kabupaten Inhu. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi  

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil uji t 

maka dapat di simpulkan bahwa Ha1 di terima atau Ho1 di tolak, artinya 

secara parsial variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pegawai. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah 

sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi yang 

berguna bagi pemakainya. Sistem informasi akuntansi memberi kesempatan 

bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh 

keunggulan kompetitif. 

2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi  

berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil uji t 

maka dapat di simpulkan bahwa Ha2 di terima atau Ho2 di tolak, artinya 

secara parsial variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Penggunaan teknologi informasi dapat 
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meningkatkan transformasi pertukaran informasi dalam jumlah besar melalui 

kecepatan, ketepatan dan efisiensi. Semakin banyak organisasi menyediakan 

fasilitas pendukung teknologi informasi maka semakin memudahkan para 

pemakai untuk menyelesaikan tugas individu dalam mengakses data yang 

dibutuhkan sehingga mampu menghasilkan output yang maksimal dan  

berakibat pada kinerja yang semakin baik. 

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh 

Signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Berdasarkan hasil uji t maka dapat di 

simpulkan bahwa Ha3 di terima atau Ho3 di tolak, artinya secara parsial 

variabel Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai. Pengendalian internal merupakan upaya untuk mencegah 

kemungkinan penyimpangan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, 

yang dilakukan oleh karyawan. Semakin ketat pengendalian internal yang 

terapkan kepada karyawan, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan 

yang dilakukan oleh karyawan akan menurun. Pengendalian Internal yang 

handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer 

maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun 

kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif 

pula. 

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal secara Simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. 

Berdasarkan hasil uji f maka dapat di simpulkan bahwa Ha4 di terima atau 
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Ho4 di tolak, artinya secara simultan variabel Sistem Informasi Akuntansi, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal secara Simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Kurang 

efektifnya Sistem Informasi Akuntansi, Rendahnya Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, dan Lemahnya Pengendalian Internal yang dimiliki pegawai dalam 

suatu instansi/organisasi, dapat menimbulkan dampak negatif pada Kinerja 

Pegawai tersebut. Hal tersebut akan memicu bahkan memberikan kesempatan 

kepada pegawai, untuk melakukan kegiatan yang tidak etis, merujuk pada 

tindakan kecurangan, seperti penyuapan, konflik kepentingan, pemberian 

tanda terima kasih yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Sebaliknya, 

apabila Sistem Informasi Akuntansi sudah berjalan dengan Efektif dan 

Efisien, Pemanfaatan Teknologi Informasi sudah meningkat dan 

diimplementasikan dengan baik, serta Pengendalian Internal yang dimiliki 

tinggi, Kinerja Pegawai yang dihasilkan akan semakin baik. Dengan demikian 

Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 

Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 83,1%. Hasil ini 

berarti bahwa 83,6% variabel dependen yaitu Kinerja Pegawai dapat 

dijelaskan oleh SIA, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian 

Internal, sedangkan sisanya yaitu sebesar 16,4% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar persamaan. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada pihak-pihak sebagai berikut :  

1. Bagi Kemenag Kab. Inhu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang positif bagi Kemenag Kab. Inhu untuk 

meningkatkan kembali penerapan sistem informasi akuntansi, 

pemanfaatan  teknologi informasi dan pengendalian internal. Meningkatan 

kembali sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi 

sehingga nantinya mampu mendorong kinerja pegawai menjadi lebih baik 

lagi, dan selalu memperbaharui teknologi informasi agar dapat 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja pegawai. Lebih 

memperketat pengendalian internal supanya kinerja yang dihasilkan 

pegawai dapat lebih maksimal, karna dengan diperketatnya pengawasan 

terhadap pegawai akan memperkecil adanya kesalahan dari pegawai 

tersebut sehingga hal ini mampu mendorong pegawai untuk memberikan 

hasil kinerja yang maksimal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya : 

 Pada penelitian ini penerapan SIA (X1), Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (X2) dan Pengendalian Internal (X3) berpengaruh signifikan 

83,9 % terhadap Kinerja Pegawai di Kemenag Kab. Inhu (Y). Untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja pegawai diluar dari variabel yang telah 
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digunakan dalam penelitian ini, dan menggunakan pengukuran lainnya 

agar memperoleh hasil yang maksimal. 

 Agar hasil penelitian ini dapat di gunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas pada 

Kemenag yang merupakan instansi pemerintah di kabupaten Inhu  

yang menjadi subjek dalam penelitian ini, namun mungkin dapat 

menambah perusahaan/organisasi lainnya sebagai subjek penelitian. 

Sehingga  hasil penelitiannya pun dapat menggambarkan secara umum 

dan luas, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai 

pada Perusahaan/Instansi. 

 


