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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pembahasan pada bab sebelunya serta hasil analisis yang telah dilakukan oleh

peneliti dari hasil wawancara disertai pengambilan data maka disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Sistem Informasi akuntansi merupakan subsistem Informasi yang paling

banyak menembus dan sering paling besar dalam organisasi pemerintahan.

Dalam banyak organisasi, sistem Informasi akuntansi merupakan salah

satunya sistem Informasi yang dibentuk secara formal.

2. kompleksitas itu dikatakan suatu keadaan yang memuat unsur-unsur

campuran antara yang lama dan yang baru, yang asli dan yang muncul

kemudian, yang sederhana dan yang rumit, yang tetap dan yang berubah,

yang positif dan yang negatif, dan yang netral, yang dapat dikendalikan

dan yang tidak dapat dikendalikan, yang bertahan lama, dan yang berubah,

yang hilang dan yang timbul. Kemudian kompleksitas pun berkenaan

dengan benda fisikal, benda nonfisikal, keadaan dan sifat-sifatnya, bentuk,

ukuran, dan fungsinya. Sehingga pada akhirnya kompleksitas ini

berkenaan dengan segala makhluk, yang diciptakan dan serba berubah.

3. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan

dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah
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alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and

political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini

birokrasi di daerah dianggaptidak kompeten. Dalam kondisi demikian,

pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan

desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari

pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan

transparan.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini,maka dapat

disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan evaluasi penerapan

SIA dan Kompleksitas Organisasi yang bertugas sebagai sistem

pelayanan paspor terpadu (SSPT) dalam keimigrasian yang bersifat

transparan.

2. Dengan adanya penelitian ini,diharapkan masyarakat dapat

menggunakan SIA yang lebih baik dan mewujudkan suatu tata kelola

pemerintahan Good Governance.

3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi dan refenrensi

tambahan bagi penelitian selanjutnya dan jika penelitian lain ingin

melakukan penelitian yang sama dengan teknik pengumpulan data

yang sama diharapkan dengan pembahasan yang lebih efesien dan

luas.

4. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan peran Sistem

Informasi Akuntansi pada kantor imigrasi dan bertugas dapat

bersungguh-sungguh.
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