
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan 4 variabel yang terdapat pada UTAUT, didapatkan yang 

berpengaruh paling besar yaitu hubungan variabel effort expectancy 

terhadap behavioral intention, dan hubungan variabel facilitating 

conditions terhadap behavioral intention dalam menjelaskan kesuksesan 

implementasi SAP pada PT. Gunung Mas Raya Sungai Rumbia-1. Hal ini 

berarti sistem SAP yang diterapkan memberikan kemudahan bagi 

karyawan pengguna SAP dalam melakukan pekerjaannya, serta sistem 

SAP  tersebut sudah berjalan di atas infrastruktur yang cukup memadai 

serta didukung oleh sarana dan prasarana pendukung sistem. Sedangkan 

hubungan variabel performance expectancy dan variabel social influence 

tidak berpengaruh terhadap behavioral intention. Hal ini dikarenakan 

performance yang terdapat pada SAP membuat pengguna merasa kurang 

tertarik untuk menggunakan sistem SAP, serta pengguna merasa bahwa 

pengaruh sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap minat perilaku 

pengguna untuk menggunakan sistem SAP 

2. Berdasarkan variabel moderator gender sebagai variabel moderasi 

ditemukan bahwa moderator gender memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap variabel effort expectancy dan  variabel facilitating conditions 

terhadap perilaku pengguna SAP (behavioral intention). Hal ini 

menunjukkan bahwa effort expectancy lebih menonjol untuk wanita 

dibandingkan untuk pria Sedangkan pada moderator gender terhadap 

variabel performance expectancy dan  variabel social influence tidak 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat perilaku pengguna SAP 

(behavioral intention). 
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3. Berdasarkan variabel moderator age sebagai variabel moderasi ditemukan 

bahwa moderator age memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel 

effort expectancy dan  variabel facilitating conditions terhadap perilaku 

pengguna SAP (behavioral intention). Hal ini menunjukkan bahwa 

pekerja-pekerja lebih muda akan lebih penting untuk kompensensi-

kompensensi ekstrinsik, dikarenakan peningkatan usia berhubungan 

dengan kesulitan pengguna di dalam proses stimulus kompleks dan 

mengalokasikan perhatian kepada informasi pekerjaan terhadap 

penggunaan SAP. Sedangkan pada moderator age terhadap variabel 

performance expectancy dan  variabel social influence tidak memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap minat perilaku pengguna SAP (behavioral 

intention). Hal ini karena pekerja-pekerja lebih tua akan lebih terpengaruh 

oleh pengaruh-pengaruh sosial (social influence). 

4. Berdasarkan variabel moderator experience sebagai variabel moderasi 

ditemukan bahwa moderator experience memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap variabel effort expectancy dan  variabel facilitating conditions 

terhadap perilaku pengguna SAP (behavioral intention). Sedangkan pada 

moderator experience terhadap variabel performance expectancy dan  

variabel social influence tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

minat perilaku pengguna SAP (behavioral intention).  

5. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa modul Material Management 

(MM) dan modul Production Planning (PP) saling terintegrasi antara satu 

dengan yang lainnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, didapatkan saran yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan yaitu: 

1. PT. Gunung Mas Raya Sungai Rumbia-1 (PT. GMR SRE-1) perlu 

mengadakan pelatihan secara berkala kepada karyawan untuk 

meningkatkan kepemahaman dalam pengoperasian  sistem SAP mengingat 

sistem SAP merupakan sistem yang kompleks. 
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2. Kondisi fasilitas yang ada pada PT. GMR SRE-1 perlu ditingkatkan lagi 

guna mencapai efektifitas dari penerpan sistem SAP, dan juga 

diterapkannya manajemen bandwith karena kebutuhan bandwith setiap 

user yang berbeda-beda. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan keseluruhan 

variabel-variabel moderasi yang terdapat pada UTAUT.  


