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BAB V 

SIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari beberapa pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan atas hasil 

penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan 

bahwa : 

1. Hipotesis yang pertama terbukti dengan variable kemudahan pengguna 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna system informasi 

akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan pengguna berbanding 

lurus dengan kepuasan pengguna, yang artinya dengan semakin meningkatnya 

kemudahan pengguna system informasi akuntansi, maka juga akan 

meningkatkan kepuasan pengguna system informasi akuntansi pada Bank 

Umum Syariah. 

2. Keandalan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna system 

informasi akuntansi. Artinya sama halnya dengan hipotesis yang pertama, 

hipotesis yang kedua juga terbukti. Semakin tinggi tingkat keandalan suatu 

system informasi akuntansi, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

pengguna system informasi akuntansi pada Bank Umum Syariah. 

3. Variabel fungsionalitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pengguna system informasi akuntansi. Hal tersebut berarti hipotesis 

yang ketiga juga terbukti. Bahwa fungsionalitas berbanding lurus dengan 

kepuasan pengguna, semakin meningkatnya fungsionalitas system informasi 
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akuntansi, maka juga akan meningkatkan kepuasan pengguna system informasi 

akuntansi pada Bank Umum Syariah. 

4. Hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis yang keempat juga berhasil dibuktikan 

dengan variable fleksibilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna system informasi akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin fleksibel suatu system informasi akuntasi, maka tingkat kepuasan 

pengguna system informasi akuntansi akan semakin bertambah tinggi. Artinya 

fleksibilitas berbanding lurus dengan kepuasan pengguna system informasi 

akuntansi pada Bank Umum Syariah.  

 

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

  Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa keterbatasan dan 

rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel dari penelitian relative sedikit meskipun sudah melampaui batas 

minimal pengambilan sampel, oleh sebab itu untuk penelitian berikutnya 

diharapkan memperbanyak jumlah sampel dengan cara melakukan distribusi 

kuisioner jauh-jauh hari agar sampel yang didapat jauh lebih banyak.  

2. Penyebaran kuisioner masih bersifat manual dikarenakan berbagai factor 

seperti keterbatasan waktu dan ketersediaan responden, oleh karena itu untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan sudah menggunakan kuisioner online agar 

penelitian bisa berjalan lebih efektif dan efisien. 

3. Untuk penelitian berikutnya bisa memasukkan variable independent baru 

dalam penelitiannya yang berpotensi mempengaruhi kepuasan pengguna 

system informasi akuntansi seperti kualitas informasi, keterlibatan pengguna, 



 

Pengaruh Kemudahan Pengguna, Keandalan, Fungsionalitas, dan Fleksibilitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem 

Informasi Akuntansi, Sunandar Dwi Susamto, 2021 

 

89 

 

kemampuan teknik personal pengguna, formalisasi pengembangan system, dan 

lainnya.  

 


