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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

individual yang berarti bahwa variabel sistem informasi akuntansi dalam 

penelitian ini menunjukan peran yang sangat penting dalam kinerja 

individual dengan tingkat kepuasan yang sesuai dengan harapan dalam 

meningkatkan kinerja individual yang baik. 

2. Pengawasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual yang 

berarti bahwa variabel pengawasan kerja menunjukan peran yang penting 

dalam meingkatkan kinerja individual. Hasil ini ditunjukan sesuai sistem 

pengawasan yang sudah diterapkan dengan baik pada kinerja individual di 

rumah sakit. 

3. Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual, 

karena nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel.  Nilai t hitung yang 

di dapat positif artinya pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat 

diartikan semakin tinggi atau baik disiplin kerja, maka semakin 

meningkatkan kinerja individual di Rumah Sakit Bakti Timah 

Pangkalpinang. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih 

terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini memiliki tiga variabel dimana dua variabel (sistem informasi 

akuntansi dan pengawasan kerja) berpengaruh signifikan dan satu variabel 

(disiplin kerja) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual. 

Dengan demikian masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja individual dan belum dikaji dalam penelitian ini. 

2. Adanya keterbatasan pada teknik pengambilan data yang berupa kuesioner 

untuk beberapa responden, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol dan 

memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden apakah 

menunjukan keadaan sesungguhnya. 

3. Kurangnya partisipasi responden dalam pengisian kuesioner, sehingga 

diperlukan waktu yang lama dalam pengumpulan data. 

5.3 Saran  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian 

selanjutnya dan akan lebih baik dan berguna jika digunakan dengan usulan 

perbaikan sehingga membentuk suatu penelitian yang lebih baik lagi. Berdasarkan 

uraian kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran-saran bagi 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini sebagai, masukan untuk 

dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan keputusan yang sebenar-

benarnya. Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis antara lain: 
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1. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru, atau 

mengganti variabel yang tidak signifikan agar penelitian ini menjadi 

lebih baik lagi. 

2. Melakukan penelitian selanjutnya pada objek yang berbeda. 

3. Untuk pihak Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang diharapkan 

terus menggunakan dan menerapkan sistem informasi akuntansi, 

pengawasan kerja dan disiplin kerja guna mencapai kinerja individual 

yang baik sesuai visi dan misi rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


