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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Kepercayaan dan 

Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja individu mahasiswa akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dilakukan observasi terhadap mahasiswa S1 jurusan akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Gresik, STIE Perbanas, Universitas Surabaya (UNESA) yang 

telah mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi 

Manajemen, Aplikasi Komputer, Praktikum Akuntansi Dagang dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Selanjutnya data yang 

diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan SPSS version 17.0 for windows.       

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan (X1) dan 

pemanfaatan teknologi informasi (X2)  berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja individu (Y) artinya dengan kepercayaan yang dimiliki mahasiswa 

terhadap sistem informasi akan lebih merasa percaya diri menjalankan kegiatan 

atau tugas kuliah dan dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi tersebut  

diharapkan mahasiswa menjadi lebih mudah, lebih produktif, efektif dan kreatif 

dalam, kinerja individunya juga dapat meningkat. Teknologi sistem informasi 

dijadikan sarana mahasiswa untuk mendapatkan data atau informasi yang 

diperlukan dalam tugas dengan mudah, cepat dan biayanya pun terjangkau. 

Teknologi sistem informasi juga bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi dalam 

menyelesaikan tugas akhir. Dengan teknologi sistem informasi mahasiswa dengan 
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mudah mengakses data atau informasi yang diperlukan dalam tugas akhirnya. 

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan mahasiswa dapat 

memperolehnya dari internet maupun media komunikasi lainnya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain : 

1. Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada pendapat mahasiswa S1 

akuntansi tentang individu yang hanya diukur dari dua faktor saja yaitu 

pemanfaatan teknologi sistem informasi dan kepercayaan. 

2.  Kecilnya jumlah sampel, dan hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan obyek 

penelitian yang terbatas pada mahasiswa S1 akuntansi, sehingga memungkinkan 

adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan pada obyek yang berbeda, 

misalnya karyawan perusahaan, akuntan, ataupun profesi yang lainnya.  

 

5.3 Saran 

Adapun saran – saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel saja, yaitu teknologi sistem 

informasi dan kepercayaan, diharapakan untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambah variabel lain yang dapat dikaitkan dengan kinerja individu, misalnya 

faktor kecerdasan tiap individu, faktor ketekunan dan faktor – faktor lainnya. 

2. Kecilnya jumlah sampel dan ketersediaan data dalam penelitian ini, peneliti 

mengharapkan agar penelitian ini diulang kembali di masa mendatang dengan 
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jumlah sampel yang jauh lebih besar dan sebaran sampel yang lebih besar agar 

hasil yang diperoleh lebih bisa mewakili populasi. Penelitian selanjutnya bisa 

merinci faktor lain yang bisa meningkatkan kinerja individu dalam 

organisasi/perusahaan dan melakukan studi eksperimen terhadap kepercayaan 

terhadap sistem baru dengan memasukkan teknologi sistem yang lama 

dibandingkan dengan teknologi sistem yang baru dan melihat pengaruhnya pada 

kinerja individu pemakai. 

 

 


