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BAB V 

 PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel – variabel yang 

mempengaruhi kinerja individu di Koperasi Serba Usaha (KSU) dengan 

mengumpulkan persepsi perangkat KSU di Kabupaten Jepara. Variabel-

variabel yang diujikan yaitu teknologi informasi, partisipasi manajemen dan 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi.  

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1.  Variabel teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja individu di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten Jepara 

yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena berdasarkan nilai 

analisis regresi linear berganda bahwa nilai signifikan variable teknologi 

informasi 0,000 < 0,005 dan nilai t hitung sebesar 4,409 > t tabel sebesar 

1,678. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu.  

2.  Varibel partisipasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja individu di Koperasi Serba Usaha (KSU) di kabpaten 

Jepara yang berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena 

berdasarkan nilai analisis regresi linear berganda bahwa nilai signifikan 

variabel partsipasi manajemen sebesar 0,001 < 0,05 dan t hitung 3,488 > 
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t tabel 1,678. Hubungan yang ditunjukkan adalah positif, artinya 

dorongan atau partisipasi manajemen berpengaruh positif terhadap 

kinerja individu, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik.  

3.  Variabel kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu di Koperasi 

Serba Usaha (KSU) di kabupaten Jepara sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima, karena variabel kemampuan teknik pemakai sistem informasi 

akuntansi mempunyai nilai sebesar 0,016 < 0,005 dan t hitung 2,508 > t 

tabel 1,678. Hubungan yang ditunjukkan adalah positif, artinya 

kemampuan teknik pemakai sistem informasi akuntansi berpengaruh 

terhadap kinerja individu.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, diperoleh keterbatasan penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel teknologi informasi, 

partisipasi manajemen dan kemampuan teknik pemakai sistem 

informasi akuntansi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kurang 

dapat menggeneralisasikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Sebagai akibatnya simpulan dari 

penelitian ini mungkin akan berbeda apabila variabelnya lebih dari 

satu.  

2. Keterbatasan dalam pemilihan sampel yang terbatas hanya pada 

karyawan yang bekerja di 17 koperasi di Jepara. Padahal ada lebih 
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dari 17 koperasi di Jepara, namun hanya 17 koperasi yang dapat 

dijangkau untuk melakukan penelitian. 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Disarankan penelitian yang akan datang menggunakan variabel-variabel 

lain yang berpengaruh terhadap kinerja individu dalam sistem informasi 

akuntansi seperti formalisasi pengembangan sistem, ukuran organisasi, 

pelatihan dan pendidikan. 

2. Penelitian lebih lanjut hendaknya menambah jumlah sampelnya dengan 

cara memperluas sampel penelitian dengan menggunakan responden 

seluruh koperasi yang ada di kabupaten Jepara. Karena dengan semakin 

banyak sampel yang digunakan maka semakin baik pula hasilnya.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data 

tidak hanya pada penyebaran kuesioner saja, tetapi dapat pula dilakukan 

melalui wawancara. Hal ini akan menghindarkan respon bias, karena 

responden dapat menanyakan secara langsung mengenai item pertanyaan 

yang kurang dipahami.  

 

 

 


