
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berikut hasil penelitian ini yang berlandaskan rumusan dan tujuan peneliti: 

1. Kemudahan penggunaan (ease of use) berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) aplikasi 

SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar. 

2. Kemanfaatan penggunaan (usefulness) berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) aplikasi 

SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar. 

3. Sikap penggunaan (attitude toward using) berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) aplikasi 

SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar. 

4. Perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan teknologi di 

Pemerintah Kabupaten Blitar. 

5. Kemudahan penggunaan (ease of use), kemanfaatan penggunaan 

(usefulness), sikap penggunaan (attitude toward using) dan pengaruh 

untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use) berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas penerimaan teknologi di Pemerintah 

Kabupaten Blitar. 

 

 



 

 

 

B. Saran 

Berikut saran dari permasalahan ini:  

1. Pergantian jabatan pada Pemerintah Kabupaten Blitar karena kenaikan 

jabatan atau faktor lain sudah seharusnya pegawai yang menempati jabatan 

baru tersebut harus mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pembuat 

dan pengembang aplikasi SIMDA Keuangan yaitu BPKP agar penggguna 

dapat memahami menu-menu yang terdapat di aplikasi SIMDA Keuangan 

meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta 

pengembangan diri dari pengguna dapat tercapai. 

2. Pegawai yang menempati jabatan baru harusnya menciptakan komunikasi 

yang baik antar sesama rekan kerja, seperti bertanya mengenai detail 

penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan mulai dari input, proses, hingga 

menjadi output laporan keuangan.  

3. Untuk menyesuaikan kebijakan baru dari Pemerintah mengenai Penerapan 

Standar Akuntansi Berbasis Accrual, harusnya pegawai melakukan 

pembelajaran melalui pedoman yang diberikan Pemerintah dan bertukar 

pendapat dengan sesama rekan kerja demi kebaikan pembuatan sesuai 

prosedur. 

4. Pegawai harus mempunyai semangat belajar secara terus menerus dan 

memahami menu-menu aplikasi SIMDA Keuangan dan alur pembuatan 

laporan keuangan demi tercapainya informasi yang akurat dan 

menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.  



 

 

 

5. Aplikasi SIMDA Keuangan juga harus benar-benar dimantapkan dan diuji 

apakah menu-menu yang digunakan untuk menginput selaras dengan 

aturan pemerintah dan prinsip-prinsip menyusun laporan keuangan. 

Sehingga aplikasi SIMDA Keuangan tidak berubah-ubah dan tidak 

membingungkan penggunanya dan efektif dalam mencapai tujuan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


