
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai analisis 

kesuksesan penerapan sistem informasi akademik SISFO mengguakan metode 

delone dan mclean dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari tiga variabel penelitian, satu variabel kualitas layanan memiliki nilai 

0,894, sehingga hipotesis tidak diterima dan permasalahan tidak terbukti 

nyata dan dua variabel yaitu kualitas sistem dan kualitas informasi dengan 

nilai 2,212, dan 1,296 memiliki hipotesis yang dapat diterima yang artinya 

permasalahan terbukti nyata.  Hal ini dapat disimpulkan bahwa kualitas 

sistem dan kualitas informasi belum baik secara keseluruhan. Hal ini 

dikarenakan masih banyak kekurangan pada SISFO seperti fitur-fitur pada 

SISFO yang tidak lengkap, kesalahan nilai pada SISFO, keamanan pada 

SISFO yang masih kurang baik, kemudian update pada SISFO dan kesalahan 

seperti error  dan jaringan yang lambat.  

2. Rekomendasi yang dihasilkan sebagai solusi adalah sebaiknya pengelola 

menambah fitur-fitur yang belum lengkap pada sistem SISFO. Memperbaiki 

tampilan design SISFO yang menarik, kemudian kesalahan (error) yang 

terjadi pada SISFO mudah dikoreksi oleh sistem. Kemudian sebaiknya 

informasi yang diberikan tepat waktu dan informasi pada SISFO bebas dari 

kesalahan dan seharusnya SISFO menyajikan informasi yang  sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Serta menambahkan layanan bantuan e-mail dan social 

media seperti facebook, serta menjadi pertimbangan bagi pihak pengelola 

sistem dan STIKes dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya. 
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5.2  Saran 

  Saran yang bisa diberikan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai 

analisis kesuksesan penerpan sistem informais akademik (SISFO) menggunakan 

metode delone dan meclean pada STIKes Hangtuah Pekanbaru adalah: 

1. Pihak STIKes harus bisa mempertahankan kualitas layanan pada sistem 

SISFO yang dinilai kurang baik untuk memenuhi keinginan atau kepuasan 

dari penggunanya. 

2. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna pada sistem SISFO, pihak STIKes 

disarankan untuk memperbaiki sistem SISFO dari segi  kualitas sistem dan  

kualitas informasi. Contohnya dengan melengkapi fitur-fitur pada sistem 

SISFO dan kesalahan informasi pada nilai mahasiswa. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

Delone dan Mclean dengan menggunakan 4 variabel yaitu kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Bagi peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan variabel lain maupun menggunakan semua 

variabel yang terdapat pada Delone dan Mclean sehingga hasil penelitian 

berikutnya lebih sempurna. 

 


