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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh 

tipe kepribadian terhadap computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam 

menggunakan software akuntansi dengan locus of control sebagai variabel 

moderasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh tipe kepribadian introvert terhadap 

computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan 

software akuntansi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value yaitu 

< 0.001, < 0.10 dan nilai β1 (0.350) yang menunjukkan ke arah 

positif. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama yang mengatakan bahwa tipe 

kepribadian introvert berpengaruh positif terhadap computer 

anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 

akuntansi dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian  Sidqiyah, Maslichah & Mawardi (2018) yaitu 

bahwa tipe kepribadian introvert memiliki kecenderungan 

computer anxiety yang tinggi karena cenderung lebih suka 

untuk menyediri dan suka memperhatikan hal-hal detail. 

2. Internal locus of control memperlemah pengaruh negatif tipe 

kepribadian introvert terhadap computer anxiety mahasiswa 
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akuntansi dalam menggunakan software akuntansi. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai p-value yaitu 0.0086 < 0.10 dan nilai β2 

(0.105) yang menunjukkan ke arah positif. Berdasarkan hasil 

analisis di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang 

mengatakan bahwa internal locus of control memperlemah 

pengaruh negatif tipe kepribadian introvert terhadap computer 

anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 

akuntansi dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Tjandra (2007) yang mengatakan bahwa 

apabila individu dengan internal locus of control dapat 

meminimalkan computer anxiety. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, maka 

terdapat saran-saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data responden skor computer anxiety mayoritas tidak 

memiliki kekhawatiran akan teknologi atau tidak technophobia. Karena 

dapat mengantisipasinya dengan baik dan benar. Sedangkan bagi 

mahasiswa akuntansi yang mengalami computer anxiety dalam 

menggunakan software akuntansi karena mengalami kesulitan dalam 

memahami aspek-aspek teknik meliputi software, dll sebaiknya mahasiswa 

harus mempelajari banyak pengetahuan tentang teknologi informasi 

(software) yang sudah tidak asing lagi, karena sudah banyak perusahaan 

yang menggunakan software akuntansi untuk mempermudah pekerjaan. 
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2. Berdasarkan data responden skor tertinggi pada tipe kepribadian 

introvert yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi terhadap komputer 

dalam menggunakan software akuntansi. Walaupun memiliki 

kecenderungan untuk lebih menyendiri dan suka memperhatikan hal-hal 

detail, alangkah lebih baiknya mau mempelajari apapun tentang teknologi 

informasi agar dapat meminimalkan kecemasan yang tinggi. 

3. Berdasarkan data responden skor tertinggi pada internal locus of control 

dimana internal locus of control ini percaya pada hasil usahanya sendiri. 

Mahasiswa yang masih cemas dalam menggunakan software akuntansi 

sebaiknya mulai dipelajari apapun tentang teknologi (software) karena 

dapat menambah nilai plus disebuah perusahaan yang sekarang sudah 

banyak menggunakan teknologi. 

4. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan tipe kepribadian yang lain agar 

lebih komprehensif dalam mengetahui kaitan kepribadian seseorang 

terhadap kecemasan berkomputer dalam menggunakan software akuntansi. 

5. Peneliti selanjutnya bisa lebih memperluas lagi dalam melakukan 

penelitian di kota-kota besar lainnya, misalnya Bandung, Jakarta dan 

sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui kaitan kepribadian seseorang 

terhadap kecemasan berkomputer dalam menggunakan software akuntansi. 

6. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain dalam penelitian 

ini selain variabel yang sudah digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi 

dengan lebih sempurna. 

  


