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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pendapat 

pengaruh yang signifikan antara sistem pengukuran kinerja interaktif, 

pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan terhadap kinerja tim. 

Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengukuran Kinerja Interaktif berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Pembelajaran Organisasi (H1 terbukti). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simon (1995), 

Kloot (1997), Tuomela (2005), Chenhall (2005), Henri (2006), Naranjo-

Gil dan Hartman (2007), dan Yuliansyah dan Khan (2015). sedangkan, 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Widener (2007) tidak mendukung 

hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

negatif.  

2. Pengukuran Kinerja Interaktif berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Berbagi Pengetahuan (H2 terbukti). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Bisbe et al. (2007), Alder dan Chen 

(2011), Chong dan Mahama (2014), dan Yuliansyah, Saputra dan Alvia 

(2016). 

3. Pembelajaran Organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Tim (H3 tidak terbukti). Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Chenhall (2005), Vergt dan 
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Bunderson (2005), Henri (2006) dan Bitter, Veen-Berkx, Gooszen, dan 

Amelsvort (2013). 

4. Berbagi Pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Tim (H4  tidak terbukti). Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan yuliansyah et al. (2016) tetapi tidak konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Srivastava et al. (2006), 

Molina dan Montes (2006), Lee et al. (2010), dan Chau (2011) 

5. Pengukuran Kinerja Interaktif berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Tim (H5 terbukti). Penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Adler dan Chen (2011), Chong dan 

Mahama (2014) dan Yuliansyah et al. (2016). 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa keterbatasan yang membatasi 

penelitian yang dilakukan penulis. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya sampel karyawan kantor akuntan 

publik di Batam yang telah terdaftar di IAPI (Insititut Akuntan Publik 

Indonesia). Hal ini tidak menutup kemungkinan cakupan sampel yang 

sangat kecil. 

2. Penyebaran kuesioner kepada karyawan di beberapa kantor akuntan publik 

dilakukan melalui pihak ketiga sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

lama dalam pengumpulan data. 
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3. Responden yang kurang paham dengan pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden 

dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban 

responden. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil variabel independen dan 

variabel intervening yang mempengaruhi terhadap variabel dependen. 

Keterbatasan ini dikarenakan banyak faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja tim sehingga yang mampu dicakup dalam 

penelitian ini hanya sebagian kecil saja. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berikut ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan penulis 

berdasarkan kesimpulan, dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengujian di luar dari 

Batam agar cakupannya lebih luas dan dapat dijadikan perbandingan. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 48 sampel responden dari 6 Kantor 

akuntan publik yang ada di wilayah batam. Sehingga diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dapat memperoleh 

hasil yang akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim.    

3. Penyebaran kuesioner diharapkan dapat dilakukan secara pribadi pada satu 

waktu yang ditentukan, sehingga dapat mempersingkat waktu 

pengumpulan data.  
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4. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mempertimbangkan penambahan 

variabel-variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh terhadap Kinerja 

tim seperti efektivitas tim (Srivastava, Kathryn & Edwin 2006), 

Kepercayaan (Lee, Gillespie, Mann & Wearing 2010), Aplikasi 

Pengetahuan (Choi et al., 2010), Kekuatan Pemimpin (Tost, Gino & 

Larrick 2011), Kepemimpinan Kolaboratif (Gustomo, Hutagaol, 

Mangkuprawira & Putro 2011). 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan topik yang 

melakukan penelitian tentang faktor yang menjadi penentu peningkatan 

kinerja tim misalnya dengan menggunakan kerangka model penelitian lain. 
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