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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

 Kesimpulan dari penelitan ini berdasarkan data primer yang diperoleh 

dengan menggunakan alat ukur kuesioner yang disebarkan pada mahasiswa S1 

Akuntansi Perbanas Surabaya sebagai responden.Berdasarkan analisa dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dalam penelitian ini tidak menemukan bukti empiris keterkaitan akan 

pengaruh computer self-efficacy terhadap attitude toward computer. 

Pembahasan diatas ditemukanya ketidak sesuaian dengan teroi TAM dan Berdasarkan 

gambaran umum responden tentang bidang peminatan yang dipilih oleh responden 

yang sebagian besar adalah bidang keuangan, maka sikap untuk mendalami teknologi 

informasi kurang dan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mendalami teknologi 

informasi. 

2. Dalam penelitian ini tidak menemukan bukti empiris keterkaitan akan 

pengaruh computer fear. dari pembahasan diatas ditemukanya ketidak sesuaian 

dengan teroi TAM dan Berdasarkan gambaran umum responden tentang bidang 

peminatan yang dipilih oleh responden yang sebagian besar adalah bidang keuangan, 

maka mempengaruhi persepsi kemudahanya dan sikap penerimaanya sehingga 

memunculkan kurang nya minat untuk mendalami teknologi informasi.. 

3. Dalam penelitian ini terdapat bukti empiris keterkaitan computer 

anticipation terhadap attitude toward computer.dari pembahasan diatas 

ditemukanya kesesuain dengan teori dari TAM yang menjelaskan persepsi 
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4. kegunaan yang dirasakan pengguna menimbulkan minat untuk menggunakan 

teknologi informasi. yang tercermin dari sikap penerimaan untuk 

menggunakan teknologi informasi berdasarkan pada seberapa besar 

keberadaan teknologi informasi tersebut dapat membantu pekerjaan dari 

pengguna. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penilitian yang dilakukan saat ini memiliki beberapa keterbatasan-

keterbatasan dan masih banyak terdapat kekurangan. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden sebagian besar adalah mahasiswa dengan bidang peminatan 

keuangan. 

5.3 Saran 

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai hal berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penyusunan alat ukur 

yang dirancang lebih baik dan diuji coba terlebih dahulu sehingga hasil 

yang diperoleh lebih tepat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi sampel 

pada mahasiswa dengan bidang peminatang sistem informasi sehingga 

data yang diperoleh lebih tepat. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Daftar Rujukan 

 

Abdul Mukhid. (2009).,“Self-efficacy (Perspektif Teori Kognitif Sosial 

danImplikasinya)”. Volume 4 Nomor 1. 

 

Anak Agung Prasara. (2014 )., “Pengaruh Computer Anxiety Terhadap Computer 

SelfEfficacy”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 . 
 

Bambang Winarko., & Lufina Mahadewi. (2013).,“Tinjauan Beberapa Model 

Teori Dasar Adopsi Teknologi Baru”. media bisnis . 
 

Diana Rahmawati. (2008)., “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Pemanfaatan Teknologi Infomarsi”. Ekonomi dan Pendidikan , Volume 5 

No 1. 
 

Firmawan., & Marsono. (2009)., “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan penggunaan sistem informasi (system usage)”. Jurnal 

akuntansi dan auditing, Volume 2 Nomor 2, 164-180. 

 

Frinda IkaYunastiti., & Dr. Zaki Baridwan, Z.SE., Msi., Ak (2004)., “ Penerimaan 

Individu Terhadap Sistem Informasi Berbasis Komputer”. Jurnal 

Akuntansi FEB. 

 

Imam Ghozali. (2001). “Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 19.  

Semarang. 

 

Ni Luh Nyoman Sherina Devi ; I Wayan Suartana. (2014)., “Analisis TAM 

Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Di Nusa Dua Beach Hotel & 

SPA”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 167-184. 
 

Saade, R. G., & Kira, D. (2009)., “Computer anxiety in E-Learning the effect of 

computer self-efficacy”. Jurnal of Information Technology Education 

volume 8 . 

 

Sam, H. K., Othman, A. E., & Nordin, Z. S. (2005).,“Computer self-efficacy, 

computer anxiety, and attitude toward the internet:a study among 

Undergraduates in Unimas”. Educational Technology and Society 8 (4) . 

 

Ridho Ilham Setyawan., & Syaefullah. (2011)., “Pengaruh Computer Anxiety dan 

Computer Attitude Terhadap Keahlian Berkomputer Mahasiswa 

Akuntansi”. Jurnal Ilmiah FEB . 

 

Tri Wibowo., & Pancawati Hardiningsih. (2003).,“Pengaruh Faktor Personality 

dan Profesional Commitment Terhadap Keahlian Komputer Audit”. Jurnal 

Bisnis dan Ekonomi . 




