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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beradasrkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Persepsi responden atas efektivitas sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, , yaitu dari t hitung sebesar 3,249 

lebih besar dari t table 1,98 dengan signifikasi sebesar 

0,002 yang lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05. 

2. Persepsi responden mengenai kepercayaan terhdap 

kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhdap kinerja karyawan, yaitu dari t hitung sebesar 

4,056 lebih besar dari t table 1,98 dengan signifikasi 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikasi 

0,05. 

3. Persepsi responden atas penggunaan teknologi 

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, yaitu dari t hitung sebesar 3,412 

lebih besar dari t table 1,98 dengan signifikasi sebesar 

0,001 yang lebih keecil dari nilai signifikasi 0,05. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian yang menunjukan bahwa efektivitas 

sistem informasi akuntansi, kepercayaan dan penggunaan 

teknologi informasi baik secara persial maupun simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di BMT 

Kabupaten Kudus, dapat dijadikan bahan pertimbangan 

manajer dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan.  

Salah satu upaya meningkatkan kinerja karyawan 

adalah dengan meningkatkan efektivitas sistem informasi 

akuntansi. Oleh sebab itu pihak BMT diharapkan mampu 

menghasilkan informasi yang tepat waktu,akurat dan dapat 

dipercaya sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain itu kepercayaan atas sistem informasi akuntansi 

dan penggunaa penggunaan teknologi informasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan 
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tugasnya oleh sebab itu pihak BMT diharapkan dapat 

menaruh keprcayaan terhadap sistem informasi yang 

sedang dijalan dapat memberikan kemudahan dan 

memenuhi kebutuhan tugas mereka. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari beberapa 

keterbatasan anatara lain: 

1. Berdasarkan hasil koefisien dterminasi dalam 

penelitian ini hanya dapat menjelaskan hal – hal yang 

mempengaruhi kinerja karyawan sebsar 86,2% untuk 

13,8 % dijelaskan oleh variable lain yang tidak dalam 

penelitian ini. 

2. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

satu jenis usaha saja (BMT) maka hasil penelitian ini 

yang diperoleh belum mewakili keseluruhan pemakai 

sistem informasi akuntansi, dan pembahasan hasil 

penelitian terbatas pada Baitul Maal Wattamwil.   

 

D. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan keterbatasan diatas maka diajukan saran antara lain : 

1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah 

responden yang lebih banyak dengan menyebarkan 

kuesioner dalam jumlah yang lebih banyak. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian 

menjadi tidak hanya BMT, tetapi juga Bank berlembaga 

Syariah secara umum agar hasil penelitian dapat lebih 

optimal. 

3.  Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini karena masih ada faktor-

faktor lain yang dapat dijadikan bahan penelitian dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan, seperti pengetahuan 

teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi 

informasi.  

Saran yang diberikan untuk praktisi adalah: 

1. Manajemen BMT dapat meningkatkan kinerja 

karyawannya dengan memperhatikan kesesuaian 

antara tugas, teknologi yang digunakan, dan 

kemampuan karyawan tersebut. 
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2. Pengguna sistem informasi akuntansi pada BMT 

perlu yakin bahwa sistem informasi akuntansi yang 

digunakan BMT dapat meningkatkan kinerja, dan 

mau belajar untuk menggunakan sistem informasi 

baru agar kinerjanya dapat semakin optimal. 

 

E. Penutup 

Puji syukurAlhamdulillah peneliti panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan 

hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda 

Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita 

semua ke zaman yang terang benderang, semoga kita 

mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. 

Adanya kekurangan dan kekhilafan menyadarkan 

bahwa peneliti adalah manusia yang jauh dari 

kesempurnaan karena manusia merupakan tempatnya salah 

dan lupa. Peneliti menyadari meskipun dalam penulsan ini 

tidaklah lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena 

itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang 

konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan 

yang akan datang. 

Akhir kata dari peneliti, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti 

pada khususnya. Serta tak lupa peneliti ucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah 

membantu demi terselesainya penulisan skripsi ini. 

Semoga Allah senantiasa memberi kebahagiaan untuk kita 

semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

 


