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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Atas Teknologi Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Multi 

Megah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor internal, artinya jika efektivitas 

penggunaan sistem informasi akuntansi menurun maka kinerja auditor 

internal pada PT. Mandiri Multi Megah juga menurun.  

2. Kepercayaan atas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor internal, artinya jika kepercayaan atas sistem 

informasi akuntansi meningkat maka kinerja auditor internal pada PT. Mandiri 

Multi Megah juga meningkat. 

3. Efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas sistem informasi akuntansi 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

internal, hal ini karena efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas sistem 

informasi akuntansi mempengaruhi kinerja auditor internal pada PT. Mandiri 

Multi Megah.  

 
B. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Perusahaaan harus ikut serta dalam meningkatkan kinerja auditor internal, 

salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah sarana komputer 
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dalam perusahaan yang tentunya sangat mempengaruhi dalam pencapaian 

efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi dalam perusahaan. 

Dengan lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakainya, 

maka akan semakin memudahkan pemakai mengakses data yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian tugas individu dalam perusahaan atau 

organisasi. Diharapkan dengan penggunaan teknologi sistem informasi, 

individu dari perusahaan atau organisasi yang merupakan pemakai sistem 

tersebut dapat menghasilkan output yang semakin baik dan kinerja yang 

dihasilkan tentu akan meningkat.  

2. Efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas teknologi sistem informasi 

akuntansi juga memberikan dampak yang positif bagi auditor internal dalam 

melakukan tugasnya. Auditor internal memperoleh manfaat yang besar dari 

penggunaan teknologi sitem informasi akuntansi, diantaranya adalah 

perolehan data yang jauh lebih cepat bahkan real time, pemerikasaan data 

yang juga lebih cepat, analisis yang mudah dan akurat karena integritas 

datanya yang terjamin dan mudah diakses dari workstation sehingga 

mengurangi ketergantungan terhadap personil audit. Dari manfaat yang 

diperoleh tersebut, diharapkan auditor internal mampu meningkatkan 

kinerjanya.  

3. Penelitian selanjutnya bisa merinci faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja 

individual dalam organisasi atau perusahaan dan melakukan studi ekperimen 

terhadap efektivitas penggunaan dan kepercayaan atas teknologi sistem 

informasi akuntansi dengan memasukkan teknologi yang lama dibandingkan 

dengan teknologi sistem yang baru dan melihat pengaruhnya pada kinerja 

individu pemakai.  


