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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh positif terhadap 

konfirmasi (confirmation), sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini 

dinyatakan diterima. Kinerja pembelajaran yang semakin tinggi akan  

meningkatkan konfirmasi harapan mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata dalam menggunakan MonsoonSIM. 

2. Kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan (satisfaction), sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini 

dinyatakan diterima. Kinerja pembelajaran yang semakin tinggi akan 

meningkatkan kepuasan mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata dalam 

menggunakan MonsoonSIM. 

3. Konfirmasi (confirmation) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

(satisfaction), sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini dinyatakan 

diterima. Konfirmasi yang semakin tinggi akan meningkatkan kepuasan 

mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata dalam menggunakan 

MonsoonSIM. 

4. Kepuasan (satisfaction) berpengaruh positif terhadap continuance 

intention, sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini dinyatakan 

diterima. Kepuasan yang semakin tinggi akan meningkatkan continuance 

intention mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata untuk menggunakan 

game simulasi bisnis MonsoonSIM. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Variabel kinerja pembelajaran dan variabel konfirmasi hanya dapat 

menjelaskan variabel kepuasan sebesar 45,7%. Dan variabel kepuasan haya 

mempu menjelaskan variabel continuance intention sebesar 32,9%. Yang 

berarti bahwa masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel 

kepuasan dan continuance intention. 

5.3 Saran 

Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambah variabel 

lain ataupun menambah item-item pertanyaan lain yang belum diteliti pada 

penelitian ini, sehingga nantinya dapat meningkatkan nilai R Square. 

5.4 Implikasi Penelitian 

Bagi program studi akuntansi Unika Soegijapranata, penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai persepsi mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata 

mengenai penggunaan game simulasi bisnis MonsoonSIM sebagai media 

pembelajaran akuntansi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

MonsoonSIM telah memenuhi harapan mahasiswa dalam membantu 

mempelajari keterampilan baru (konsep akuntansi dan keuangan seperti 

mengontrol akun-akun dalam laporan keuangan, perencanaan dan 

penganggaran, dan pengambilan keputusan) dan melebihi harapan dalam 

meningkatkan hasil belajar. Selain itu, menurut mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata pengalaman penggunaan  MonsoonSIM lebih baik dari yang 

diharapkannya dan efek pembelajaran yang diberikan oleh MonsoonSIM juga 

lebih baik dari yang diharapkan. Sehingga secara keseluruhan, harapan dalam 

penggunaan MonsoonSIM telah terpenuhi. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa merasa puas dalam penggunaan MonsoonSIM. Karena, mahasiswa 

merasa tertarik untuk menghadiri kelas yang menggunakan game simulasi 

bisnis dan menggunakan game simulasi bisnis merupakan pengalaman yang 
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menyenangkan bagi mahasiswa. Mahasiswa juga merasa suka mempelajari 

keterampilan baru (konsep akuntasi dan keuangan) menggunakan game 

simulasi bisnis.  Oleh karena itu, MonsoonSIM merupakan media pembelajaran 

yang memiliki dampak yang positif bagi mahasiswa. 

Dalam tabel crosstab variabel CI menunjukkan bahwa tidak semua 

mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata setuju bahwa MonsoonSIM akan 

menjadi pilihan utama untuk mempelajari konsep akuntansi dan keuangan. 

Sehingga perlu ditingkatkan lagi bagi program studi akuntansi untuk 

memberikan konsep akuntansi dan keuangan yang ada pada MonsoonSIM pada 

mata kuliah yang lain sebelum mata kuliah SIM agar ketika mahasiswa 

akuntansi Unika Soegijapranata dapat lebih memahami dan mengerti mengenai 

penggunaan MonsoonSIM. Yang kemudian MonsoonSIM bisa menjadi pilihan 

utama mahasiswa akuntansi Unika Soegijaptanata dalam mempelajari konsep 

akuntansi dan keuangan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


