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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh

kesesuaian tugas-teknologi, keahlian pengguna, dan pemanfaatan teknologi

informasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan BPD Jawa Tengah kantor

cabang Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

informasi bahwa adanya Teknologi Informasi cukup berpengaruh atau tidak untuk

peningkatan kinerja karyawan.

Penelitian ini dilakukan di Bank BPD Jateng Kantor Cabang Surakarta,

dengan menggunakan sampel sebanyak 58 responden. Teknik pengambilan

sampel menggunakan metode convenience sampling. Metode pengumpulan data

menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas

dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kesesuian tugas teknologi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan yang terbukti dari

nilai signifikansi nya kecil dari 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa

pengaruh kesesuaian tugas teknologi terhadap kinerja karyawan di kategorikan

baik. Keahlian pengguna memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap

kinerja karyawan yang terbukti dari nilai signifikansi lebih besar dari 5%. Dengan

demikian dapat diketahui bahwa pengaruh keahlian pengguna terhadap kinerja

karyawan kurang baik. Adapun pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja karyawan yang terbukti dari nilai

signifikansi lebih besar dari 5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa

pengaruh keahlian pengguna terhadap kinerja karyawan kurang baik.

Kata kunci: Kesesuainan Tugas Teknologi, Keahlian Pengguna, Pemanfaatan

Teknolgi Informasi, Kinerja Karyawan.
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A. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini telah menembus

batas-batas ilmu pengetahuan sekaligus juga mempengaruhinya, tidak

terkecuali dibidang ilmu akuntansi. Perkembangan dan kemajuan Teknologi

Informasi tersebut di atas mengakibatkan perubahan signifikan terhadap

akuntansi. Perkembangan akuntansi juga  berdasar pada kemajuan teknologi

yang terjadi dalam tiga babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era

informasi. Peranan Teknologi Informasi terhadap perkembangan akuntansi

pada setiap babak berbeda-beda. Perkembangan Teknologi Informasi yang

berdampak signifikan terhadap kemajuan di bidang Akuntansi dapat

dirasakan. Khususnya pada bidang Akuntansi dapat terlihat bahwa

penggunaan teknologi Informasi dapat membantu dalam pengolahan data

ataupun pelaporan, sehingga dapat menberikan hasil yang akurat.

Semakin maju Teknologi Informasi, semakin banyak pengaruhnya

pada bidang akuntansi. Kemajuan Teknologi Informasi mempengaruhi

perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam hal pemrosesan data,

pengendalian intern, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam

pelaporan keuangan. Perkembangan SIA berbasis komputer dalam

menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit.

Kunto (2007) dalam Marina (2009) menjelaskan penerapan Sistem

Teknologi Informasi dalam organisasi menjadi satu titik tolak penting dalam

pengembangan kemampuan sumber daya manusia perusahaan. Keberadaan

sistem Teknologi Informasi pada saat ini sudah tidak dapat dipisahkan

peranannya dalam proses untuk mengerjakan tugas karyawan. Aplikasi sistem

Teknologi Informasi bagi karyawan yang memahami dan dapat menggunakan

aplikasi teknologi tersebut akan memberikan nilai lebih bagi karyawan yang

bersangkutan, selain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang

relatif singkat, kualitas pekerjaan akan dapat turut meningkat pula.

Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat ini membuat setiap

orang ingin memperoleh informasi secepat mungkin dan mengetahui

perkembangan Teknologi Informasi yang mampu mendukung pemenuhan
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kebutuhan informasinya. Hal tersebut mendorong bagi para penyedia

informasi untuk mengembangkan dan meningkatkan Teknologi Informasi.

Rahadi (2007) telah menjelaskan pengaruh teknologi terhadap

akuntansi, bahwa penerapan Teknologi Informasi  bagi perusahaan

mempunyai peranan penting dan dapat menjadi pusat strategi bisnis untuk

memperoleh keunggulan bersaing. Selanjutnya, Downing (1993) dalam

Wiwit Harianto (2008) juga menyebutkan bahwa saat ini Teknologi Informasi

sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan terutama dalam

menjalankan segala aspek aktifitas organisasi. Peranan Teknologi Informasi

dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat di pahami karena sebagai sebuah

teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan Sistem Informasi dengan

penggunaan komputer, Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan

informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan dan akurat.

Perkembangan Teknologi Informasi telah merambah di berbagai

bidang kehidupan dan tidak dapat di pungkiri bahwa Teknologi Informasi

dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja suatu organisasi (Sirigar

dan Suryanawa, 2009). Handayani (2007) menjelaskan informasi yang

berkualitas akan terbentuk dari adanya Sistem Informasi yang dirancang

dengan baik. Imroniyah (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor

demografi dan personality terhadap keahlian dalam End User Computing dan

disimpulkan bahwa faktor demografi untuk pendidikan dan pengalaman

penggunaan komputer serta faktor personality untuk Computer Anxiety

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap komputer Self Effiefacy.

Dari signifikasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih

lanjut secara praktis kelebihan-kelebihan Teknologi Informasi tersebut di

lapangan pekerjaan. Dalam penelitian penulis ingin mengetahui pengaruh

adanya Teknologi Informasi terhadap karyawan bank yang nantinya akan

dijawab melalui penelitian dengan tema “Pengaruh kesesuaian tugas-

teknologi, keahlian pengguna, dan pemanfaatan Teknologi Informasi

terhadap kinerja karyawan di BPD Jawa Tengah Kantor Cabang

Surakarta”.
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B. Landasan Teori

1. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah faktor yang sangat mendukung dalam

penerapan Sistem Informasi yang merupakan suatu solusi organisasi dan

manajemen untuk memecahkan permasalahan manajemen yang timbul

kepermukaan. Menuju era globalisasi para pimpinan organisasi dalam

pengambilan keputusan (Decision Making) tertentu untuk pengembangan

solusi yang baru maupun perubahan akan digantikan oleh peranan Sistem

Informasi yang di dukung oleh Teknologi Informasi yang tepat guna. Salah

satu modal yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah

efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi (Anton Hariyano, 2009).  Dapat

dikatakan bahwa Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi

komputer dan teknologi telekomunikasi (Kadir dan Triwayuni, 2003:2-8).

2. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan sistem dengan komponen-komponen

yang bekerja untuk mengelola data menjadi informasi. Ada beberapa

perbedaan pendapat tentang komponen ini tetapi secara umum Sistem

Informasi terdiri dari blok masukan, blok keluaran, blok teknologi, blok basis

data, blok model, dan blok kendali. Hanif (2007;14) menjelaskan Sistem

Informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi.

Komponen-komponen dari Sistem Informasi tidak boleh kurang, karena jika

komponennya kurang, maka Sistem Informasi tersebut tidak akan mencapai

tujuannya. Komponen-komponen dari Sistem Informasi juga tidak boleh

berlebihan, karena akan tidak terpakai dan memboroskan. Oleh karena itu,

komponen-komponen dari Sistem Informasi harus tepat jumlah dan

macamnya (Hartono, 2003:33). Hidayat (2009) mendefinisikan Sistem

Informasi sebagai fungsi pendukung dalam melaksanakan aktivitas dan fungsi

manajemen.

3. Sistem Komputer

Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari

perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu
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(menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan

menyediakan output dalam bentuk informasi). Elemen dari sistem komputer

terdiri dari manusianya (brainware), perangkat lunak (software), set instruksi

(instruction set), dan perangkat keras (hardware).

4. Kesesuaian Tugas-Teknologi

Dalam penelitian yang dilakukan Astuti Handayani Siregar dan

Suryanawa (2009) menyatakan bahwa kesesuaian tugas dengan Teknologi

Informasi secara lebih spesifik menunjukkan hubungan pemanfaatan

Teknologi Informasi dengan kebutuhan tugas. Tugas di artikan sebagai segala

tindakan yang di lakukan oleh individu-individu dalam memproses input

menjadi output. Karakteristik tugas mencerminkan sifat dan jenis tugas yang

memerlukan bantuan teknologi (Tjhai, 2003 dalam Wiwit Harianto, 2008).

Untuk Memperoleh hubungan yang positif dan signifikan antara kesesuaian

tugas dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa

individu akan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang di

terapkan sesuai dengan tugas mereka.

5. Keahlian Pengguna

Keahlian Teknologi Informasi mengacu pada keahlian menggunakan

komputer yang di definisikan sebagai kemampuan seseorang dalam

mengoperasikan komputer yang di dapat dari pengetahuan dan pengalaman

untuk menyelesaikan suatu tugas (Imroniyah, 2008).

Diterimanya suatu teknologi komputer tergantung pada teknologi itu

sendiri dan tingkat keahlian (skill) dari individu yang menggunakannya

(Trisnawati dan Permatasari, 2000). Keahlian dalam studi akuntansi belum

ada batasan yang jelas, karena masih banyak dalam penelitian yang masih

menggunakan variabel pengalaman sebagai surrogate keahlian, sehingga

dalam prakteknya definisi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan

resmi (Official Recognition), seperti pengakuan terhadap seorang spesialis

pada industri tertentu tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut-atribut

keahlian (Andriani, 2007 dalam Marina, 2009). Keahlian disisi lain dapat pula
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diartikan sebagai kemudahan dalam mengerjakan sesuatu dengan cepat dan

tepat sehingga orang yang demikian disebut sebagai ahli.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Metode yang pertama dalam penggunaan Teknologi Informasi adalah

metode yang berdasarkan aspek pemanfaatan. Metode ini menggunakan sikap,

perilaku dan kepercayaan pemakai untuk memprediksikan pemanfaatan dari

Sistem Informasi yang ada. Pemanfatan teknologi berhubungan dengan

perilaku menggunakan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas.

Pemanfaatan visi (Personal Computer) oleh pemakai yang memiliki

pengetahuan di lingkungan yang dapat memilih (optional) di pengaruhi oleh

efeksinya (aspec) terhadap pemanfaatan visi, norma sosial, tempat kerja yang

memanfaatkan visi, kebiasaan sehubungan dengan pemanfaatan computer.

Faktor sosial merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan

persetujuan interpersonal tertentu yang di buat antar individu dalam situasi

tertentu. Pemanfaatan mengacu pada teori sikap dan perilaku, keterbatasan

penelitian yang menekankan pada aspek pemanfaatan. Pertama, pemanfaatan

Sistem Informasi oleh pemakainya tidak selalu bersifat sukarela. Bagi

kebanyakan pemakai, pemanfaatan Sistem Informasi umumnya lebih di

pengaruhi oleh berfungsinya rancangan Sistem Informasi untuk melaksanakan

suatu pekerjaan di bandingkan dengan kualitas, kegunaan sistem, atau sikap

pemakai terhadap Sistem Informasi. Kedua, semakin tinggi pemanfaatan

Sistem Informasi tidak secara otomatis berpengaruh positif terhadap

peningkatan kinerja (Wiwit Hariyanto, 2008).

7. Kinerja Karyawan

Penilaian/ pengevaluasian kinerja seharusnya berdasarkan pada tugas-

tugas yang dapat atau gagal di capai oleh pekerja, dan apabila cocok maka

perlu di lakukan identifikasi perilaku pekerja dalam melakukan pekerjaan

selama periode penilaian. Kinerja yang semakin tinggi akan melibatkan

kombinasi dari peningkatan evesiensi, peningkatan efektifitas, peningkatan

produktivitas dan atau peningkatan kualitas (Wiwit Haryanto, 2008).
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Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat

keberhasilan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya (Agustiani,

2010). Goodhue dan Thompson (1995) menjelaskan pencapaian kinerja

individual dinyatakan berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas

individu dengan dukungan teknologi informasi yang ada. Kinerja yang lebih

tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektifitas atau

kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang

dibebankan kepada individu dalam organisasi.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan

metode survei, dimana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan

dengan menggunakan instrumen kuesioner di lapangan. Kuesioner adalah

daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan

dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan

jelas (Sekaran, 2006:82). Peneliti tidak membuat kuesioner sendiri melainkan

mengadopsi kuesioner penelitian terdahulu.

Metode survei dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan

pengaruh kesesuaian tugas teknologi, keahlian pengguna, dan pemanfaatan

Teknologi Informasi terhadap kinerja karyawan, survei dilakukan pada

karyawan BPD Jateng Kantor Cabang Surakarta.

2. Populasi

Populasi adalah keseluruahan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130).

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau minat

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:121). Adapun populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh karyawan BPD Jateng Kantor Cabang Surakarta

yang umumnya pengguna komputer.

3. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,

2006: 131). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pengguna
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komputer yang bekerja pada BPD Jateng Kantor Cabang Surakarta.

Karyawan yang menggunakan komputer sebagai penunjang pekerjaannya

dalam kesehariannya, bahwa mereka membutuhkan teknologi yang tepat dan

keahlian khusus untuk dapat mengelola data-data akuntansi atau data lainnya,

yang berbasis Teknologi Informasi.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik non

probability sampling, menurut Sugiyono (2008: 84) non probability sampling

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak member peluang/kesempatan

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Kemudian dalam teknik non probability sampling ini, penulis menggunakan

metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan (Convenience Sampling).

Di BPD Jateng Surakarta terdapat 95 pegawai, yang menggunakan

alat bantu komputer sebanyak 75 pegawai. Sedangkan yang tidak

menggunakan alat bantu komputer sebanyak 20 pegawai. Bagian akuntansi

sebanyak 3 pegawai dan yang bukan bagian akuntansi sebanyak 72 pegawai,

sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 75 responden.

D. Hasil penelitian

Pengujian Hipotesis

Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan bantuan

program SPSS versi 17,0 for windows. Adapun hasil uji analisis regresi secara

secara ringkas hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel I

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Nilai Koefisien t hitung Sig
KONSTANTA
KTT
KP
PTI

23,172
0,524
0,066
-0,324

3,226
2,514
0,647
0,596

0,002
0,015
0,520
0,554

R square
Adjusted R Square
F hitung

0,150
0,103
3,187

0,31
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Persamaan regresi linear yang diperoleh dari analisis regresi linear

berganda adalah:

KK = 23,172 + 0,524 KTT + 0,066 KP +(-) 0,324 PTI+e
Keterangan:
KK = Kinerja Karyawan
KTT = Kesesuaian Tugas-Teknologi
KP = Keahlian Pengguna
PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

Interprestasi dari persamaan linier berganda diatas adalah:

a. a = +23,172, menunjukkan bahwa kinerja karyawan akan meningkat jika

ditunjang dengan adanya kesesuaian tugas-teknologi, keahlian pengguna,

dan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Koefisien regresi kesesuaian tugas-teknologi bernilai positif (b1= 0,524),

berarti meningkatnya kesesuaian tugas teknologi juga akan meningkatkan

kinerja karyawan.

c. Koefisien regresi keahlian pengguna bernilai positif (b2= 0,066) berarti

meningkatnya keahlian pengguna akan meningkatkan kinerja karyawan.

d. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif (b3= -

0,324) berarti meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi maka akan

terjadi juga penurunan kinerja karyawan.

 Uji F

Hasil uji F dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0 di sajikan

pada tabel berikut :

Tabel II
Hasil uji F

F hitung F tabel Sig Kesimpulan

Model 3,187 1,92* 0,031 Model fit

Sumber : Data diolah

Dari tabel II diatas diperoleh nilai F hitung > F tabel sebesar 2,682

(3,187 > 1,92) dengan signifikansi yang kurang dari α (0,031<0,05). Hal

ini berarti bahwa variabel independen kesesuaian tugas teknologi,

keahlian pengguna, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

secara simultan terhadap terhadap kinerja karyawan.
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 Koefisien Determinasi R2

Nilai dari koefisien determinasi (Adjusted R²) merupakan angka

yang mengukur persentase total variasi dalam variabel dependen yang

dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dari tabel I dapat

dilihat nilai Adjusted R² sebesar 0,103 atau sebesar 10,3%. Artinya bahwa

10,3% variasi variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel

kesesuaian tugas teknologi, keahlian pengguna, dan pemanfaatan

teknologi informasi sedangkan sisanya 89,7 % dijelaskan oleh variabel-

variabel lain yang tidak termasuk dalam model yang digunakan dalam

penelitian ini.

 Uji t

Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan

software SPSS 17.0 for windows disajikan tabel berikut :

Tabel III
Hasil Uji t

Variabel t hitung t table Sig Kesimpulan
KTT 2,514 2,000* 0,015 H0 ditolak
KP 0,647 2,000* 0,520 H0 diterima
PTI -0,596 2,000* 0,554 H0 diterima

1. Pengaruh Kesesuaian Tugas Teknologi terhadap Kinerja Karyawan

 Hasil Uji Hipotesis 1

Hasil analisis regresi dengan uji t memperoleh nilai thitung

kesesuaian tugas teknologi sebesar 2,514 dengan nilai p=0,015,

sedangkan besarnya nilai ttabel pada tingkat signifikansi 5% adalah 2,000.

Dikarenakan thitung > ttabel ( 2,514 > 2,000) dengan p<0,05, maka Ho

ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis 1 (H1) terdukung

secara statistik, artinya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor

kesesuaian tugas teknologi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja

karyawan.

2. Pengaruh Keahlian Pengguna terhadap Kinerja Karyawan

 Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung keahlian pengguna

sebesar 0,557 dengan nilai p=0,580, sedangkan besarnya nilai t tabel pada
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tingkat signifikansi 5% adalah 2,000. Dikarenakan t hitung < t tabel (0,557 <

2,000) dengan nilai p>0,05, maka Ho diterima. Berdasarkan hasil tersebut,

maka hipotesis 2 (H2) tidak terdukung secara statistik, artinya keahlian

pengguna secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja

karyawan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Davista (2008) yang

menyatakan bahwa keahlian dalam menggunakan komputer mempunyai

pengaruh yang negatif terhadap kinerja karyawan.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja

Karyawan

 Hasil Uji Hipotesis 3

Hasil analisis regresi diperoleh nilai t hitung pemanfaatan teknologi

informasi sebesar 1,093 dengan nilai p=0,279, sedangkan besarnya nilai t

tabel pada tingkat signifikansi 5% adalah 2,000. Dikarenakan t hitung < t tabel

(1,093 < 2,000) dengan nilai p>0,05, maka Ho diterima. Berdasarkan hasil

tersebut, maka hipotesis 3 (H3) tidak terdukung secara statistik, artinya

pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh tidak

signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini konsisten dengan

penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan temuan Jurnali dan

Supomo (2002) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

E. Simpulan dan Saran

 Simpulan

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab

sebelunya, maka dapat diambil kesimpulan: Kesesuaian tugas-teknologi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji t untuk

Kesesuaian tugas teknologi dengan nilai thiting > ttabel (2,514 > 2,000) pada p-

value 0,015 < 0,05 sedangkan keahlian pengguna dan pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini

ditunjukkan dengan hasil uji t, hasil uji t untuk keahlian pengguna dengan

nilai thitumg < ttabel (0,647 < 2,000) pada p-value 0,520 > 0,05 dan hasil uji t
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untuk pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai thitumg < ttabel (-0,596 <

2,000) pada p-value 0,554 > 0,05.

Model regresi linier yang fit ditunjukkan dengan nilai Fhitung ≥ Ftabel

yaitu 3,187 ≥ 1,92 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai Adjusted R Square

diperoleh sebesar 0,103 atau 10,3% maka Kesesuaian tugas teknologi,

keahlian pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan

terhadap kinerja karyawan sebesar 10,3% sedangkan sisanya 89,7% dijelaskan

oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian ini penulis

akan menyampaikan beberapa saran:

1. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan agar mencari obyek

penelitian yang populasinya lebih besar, sehingga keberadaan populasi

dapat mewakili obyek yang diteliti dan diharapkan agar sampel yang

diteliti lebih banyak. Sehingga mempunyai kemampuan untuk

digeneralisasi.

2. Untuk penelitian selanjutnya penulis mengharapkan agar menambahkan

metode pengumpulan data, sebagai contoh menggunakan metode

observasi dan wawancara.

3. Untuk penelitian selanjutnya diutamakan karyawan bidang akuntansi

diutamakan.
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