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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan hasil dari

penelitian yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk hipotesis pertama menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial

antara kesesuaian tugas- teknologi terhadap kinerja individu. Hal tersebut

didukung dari hasil pengujian hipotesis secara parsial, dimana hasil uji t

diperoleh thitung sebesar 4,370 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,0244

pada level signifikan 0,05. Maka simpulkan hipotesis H0 ditolak yang

artinya bahwa variabel kesesuaian tugas-teknologi (X1) secara parsial

berpengaruh terhadap kinerja individu (Y).

Hasil penelitian  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Teddy Jurnali dan Bambang Supomo (2002) dan Goodhue dan

Thompson (1995). Dimana  bahwa ada pengaruh secara parsial antara

kesesuaian tugas- teknologi terhadap kinerja individu

2. Untuk hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak ada pengaruh secara

parsial antara pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi

akuntansi terhadap kinerja individu. Hal tersebut didukung dari hasil

pengujian hipotesis secara parsial, dimana hasil uji t diperoleh thitung

sebesar 0,979 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,0244 pada level signifikan

0,05. Maka simpulkan hipotesis H0 diterima yang artinya bahwa variabel
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pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi (X2)

secara parsial  tidak berpengaruh terhadap kinerja individu (Y).

Hasil penelitian  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan

oleh Teddy Jurnali dan Bambang Supomo (2002) yang menunjukkan

bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang

positif terhadap kinerja individu.

Yang menyebabkan tidak terdukungnya hipotesis kedua adalah

adanya perbedaan persepsi responden dalam menjawab pertanyaan

mengenai pemanfaatan teknologi informasi, seperti intensitas penggunaan

komputer dalam satu hari, frekuensi penggunaan komputer dan banyaknya

paket program yang digunakan.

5.2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian serta pengujian hipótesis yang telah dilakukan maupun dari

kesimpulan yang berhasil ditarik dengan dilakukan penelitian ini maka dapat

diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya dapat mengembangkan dan lebih meningkatkan

pemanfaatan teknologi informasi secara keseluruhan, sehingga kinerja

individu karyawan dapat meningkat yang bermanfaat untuk

mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan

perusahaan lain untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya menambah jumlah variabel-

variabel bebas yang diteliti yang memungkinkan memiliki pengaruh
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terhadap peningkatan kinerja individu karyawan yang berhubungan

dengan teknologi informasi yang ada pada perusahaan. Hal lain yang dapat

dilakukan peneliti selanjutnya adalah memperbanyak sampel penelitian,

dimana dapat menggunakan lebih banyak  karyawan di bagian akuntansi

dan keuangan maupun dengan menambah jumlah perusahaan yang diteliti.

Sehingga hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan bagi berbagai jenis

perusahaan.

3. Peneliti selanjutnya hendaknya menguji kembali hubungan antara

pemanfaatan teknologi dan dampak kinerja yang tidak dapat didukung

oleh hasil penelitian ini. Selain itu peneliti selanjutnya hendaknya menguji

kembali instrumen kesesuaian tugas teknologi sehingga dapat memberikan

konstribusi untuk penelitian sistem informasi
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