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BAB  V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 

kinerja individual yang berarti semakin efektif suatu sistem informasi 

akuntansi yang diterapkan maka kinerja individual akan semakin 

meningkat. 

2. Dukungan pimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja individual yang 

berarti bahwa variabel dukungan pimpinan dalam penelitian ini 

menunjukan dukungan pimpinan tidak berperan penting dalam kinerja 

individual pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 

Pangkalpinang.  

3. Kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

individual yang berarti suatu sistem informasi akuntansi yang berkualitas 

dan mudah digunakan akan meningkatkan kinerja individual. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diakui antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner ini memiliki kelemahan antara lain 

penyebaran kuesioner yang mempunyai keterbatasan berpotensi bias dan 

responden bisa mengartikan pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner 
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secara berbeda dari yang dimaksud oleh peneliti dan kemungkinan 

jawaban yang diberikan responden bukan jawaban yang sebenarnya 

sehingga besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengolah data. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel karyawan PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang sehingga penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi pada bank lainnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 

mengajukan saran diantaranya: 

5.3.1 Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian dengan 

menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

individual. 

2. Peneliti selanjutnya dapat mengambil beberapa sampel dari organisasi atau 

perusahaan sejenis atau beberapa organisasi atau perusahaan yang berbeda 

seperti perusahaan jasa dan manufaktur. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam meneliti 

kinerja karyawan tidak hanya sebatas menyebarkan kuesioner, seperti 

wawancara langsung yang akan mendapatkan informasi yang lebih 

spesifik. 
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5.3.2 Instansi Terkait 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang harus 

meningkatkan dukungan pimpinan, karena pimpinan harus memberikan dukungan 

terhadap karyawannya seperti memberikan informasi tentang sistem informasi 

akuntansi, terlibat dalam pengembangan dan perancangan sistem informasi 

akuntansi, dan mengevaluasi hasil kinerja individualnya untuk mencapai kinerja 

individual yang baik. 


