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BAB V 

PENUTUP 

5.1      Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel cabang 

Pangkalpinang dan Sungailiat. Berdasarkan hasil penelitian  yang telah 

dilakukan , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil analisis menunjukan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi, 

kepercayaan sistem informasi akuntansi, keahlian pemakai komputer, 

profesionalisme, sikap secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya di Bank Sumsel Babel 

Cabang Pangkalpinang dan Sungailiat. 

b. Faktor-faktor yang yang paling dominan yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Bank Sumsel Babel Cabang 

Pangkalpinang dan Sungailiat dalam menggunakan komputer terbentuk 

satu faktor yaitu sikap. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini setelah dilakukannya evaluasi 

dari penelitian, jumlah sampel yang rendah serta tempat dan waktu yang 

terbatas, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang telah ditentukan maka 

objek penelitian ini dilakukan pada dua tempat dan sampel yang diambil 

juga hanya pada Bank Sumsel Babel saja. Penelitian ini juga hanya 

menggunakan lima vaiabel sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kinerja karyawan, yang berarti masih ada variabel-variabel lain yang dapat 

menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Setelah 

dilakukan analisis faktor dari variabel efektivitas sistem informasi 

akuntansi, kepercayaan sistem informasi akuntansi, keahlian pemakai 

komputer, profesionalisme, dan sikap terhadap kinerja karyawan hanya 

terdapat satu faktor yang terbentuk. Karena hanya terdapat satu faktor yang 

terbentuk jadi tidak dapat dirotasikan, rotasi dapat dilakukan dalam uji 

analisis faktor ini jika terdapat dua faktor yang terbentuk. 

5.2 Saran 

Adapun hal-hal yang dapat penulis sarankan terkait dengan analisis 

penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang belum dibahas dalam penelitian ini agar dapat 

memberikan kontribusi yang baru lagi. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang berniat mengambil judul 

yang sejenis dapat menambah jumlah sampel penelitian dan objek 

penelitian yang lebih luas. 

3. Bagi penelitian selanjunya, hendaknya instrumen penelitian bisa lebih 

diperdalam lagi sehingga kemampuan mengukurnya semakin baik. 

 

 


