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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian pada bab 

sebelumnya atas fenomena, rumusan masalah, dan hipotesis, penulis menarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan PT. Pos Indonesia (Persero), walaupun dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa kelemahan, namun kelemahan tersebut tidak 

mengganggu kesimpulan penelitian.   

2. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan 

keuangan PT. Pos Indonesia (Persero), walaupun terdapat beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaannya, namun kelemahan tersebut tidak 

mengganggu kesimpulan penelitian.   

3. Sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero) secara 

simultan. 

 

5.2 Saran  

A. Operasional  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh penerapan 

sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM terhadap laporan 
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keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Namun masih menunjukan 

beberapa kelemahan dilihat dari dimensi yang memiliki nilai terendah 

yaitu dimensi ketepatan waktu pada sistem informasi akuntansi dan 

kompetensi sumber daya manusia pada dimensi pengetahuan, kualitas 

laporan keuangan perusahaan pada dimensi keandalan. 

Sehubungan dengan itu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 

agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan secara tepat 

waktu, serta melakukan pelaporan laporan keuangan dengan akurat, maka 

perusahaan  disarankan melakukan hal hal berikut : 

a. Untuk memperbaiki sistem informasi akuntansi dari dimensi ketepat waktuan 

disarankan : 

1. Melakukan evaluasi dan memperbaiki Business Process Engineering 

(BPR) atas seluruh bisnis proses aplikasi layanan sebagai salah satu 

kunci sukses atas implementasi sistem informasi akuntansi berbasis ERP 

aplikasi System Application Product (SAP) modul FICO serta 

merintegrasikan seluruh sistem informasi berbasis ERP aplikasi System 

Application Product (SAP) modul FICO mulai front-end sampai dengan 

back-end untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan 

2. Meningkatkan kualitas dan performance aplikasi layanan (SOPP, IPOS, 

RS, FD) serta aplikasi System Application Product (SAP) modul FICO 

dan memastikan seluruh pelaksana (user) mentaati (compliance) atas 

Standard Operating Procedure (SOP) antara lain cut off time pencatatan 

transaksi antara bagian layanan, bagian keuangan serta bagian akuntansi 
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yang menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis ERP aplikasi 

System Application Product (SAP) modul FICO. 

3. Melakukan evaluasi dan memperbaiki metode sinkronisasi untuk master 

data dan transaksi antara database transaksi dengan database interface 

antara aplikasi layanan (SOPP, IPOS, RS, FD) dengan System 

Application Product (SAP) modul FICO serta melakukan evaluasi dan 

perbaikan proses transfer data dari aplikasi layanan (IPOS, SOPP, RS 

dan FD) ke System Application Product (SAP) modul FICO. 

4. Meningkatkan kapasitas dan performance server serta jaringan agar 

proses integrasi disajikan secara real time dan pengiriman data ke sistem 

informasi akuntansi berbasis ERP aplikasi System Application Product 

(SAP) modul FICO dapat dilakukan tidak dalam format batchfile 

sehingga proses pekerjaan lebih efisien.  

5. Meningkatkan dukungan teknologi seiring dengan berkembangnya 

dinamika bisnis perusahaan yang diperuntukan bagi pertukaran 

informasi antar unit pelaksana teknis maupun dengan mitra bisnis agar 

dapat melakukan pemantauan dan pengendalian keuangan secara tepat 

waktu, serta menyajikan laporan keuangan  dengan akurat. 

b. Untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam dimensi  pengetahuan, 

disarankan : 

1.  Meningkatkan frekuensi pelatihan yang memadai dan menyeluruh 

mengenai komputerisasi dan pengetahuan bidang akuntansi keuangan 

serta pengoperasian sistem informasi akuntansi berbasis ERP aplikasi 
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System Application Product (SAP) modul FICO mulai dari pegawai 

Kantor Pusat, pegawai di Kantor Regional sampai pegawai di Kantor 

Pos secara berkesinambungan.  

2. Meningkatkan peran change management team dalam mengelola 

perubahan organisasi yang meliputi analisa terhadap dampak yang 

timbul dari implementasi sistem informasi akuntansi berbasis ERP 

aplikasi System Application Product (SAP) modul FICO terhadap 

business process yang ada. 

B. Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih banyak 

variabel independen tidak hanya sistem informasi akuntansi dan 

kompetensi SDM saja, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan agar hasil 

penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. 


