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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

budaya organisasi terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi HRIS di 

PTPN V pekanbaru, di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Budaya organisasi yang berjalan saat ini adalah market  dengan nilai 

2.833 dimana cara bekerja karyawan di PTPN V Pekanbaru lebih 

beroreinteasi pada hasil, tujuan utama yang adalah menyelesaikan 

pekerjaannya sehingga semua karyawan bertanggung jawab kepada 

pekerjaannya.  Untuk meningkatkan pencapaian, perusahahaan 

memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi dan 

memberikan hukuman kepada karyawan yang melakukan kesalahan. 

Sedangkan budaya harapan adalah hirarki dengan nilai rata-rata 

sebesar 2.711 dimana  perusahaan mengharapkan perusahaan lebih 

terkontrol, terstruktur, lebih terorganisir tanpa harus menghilangkan 

kebiasaan baik yang telah dibawa dari budaya sebelumnya. 

b. Budaya organisasi berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

penerapan sistem informasi HRIS berdasarkan hasil uji t statistik di 

dapatkan hasil 3.237 dimana nilai t statistik lebih besar dari t tabel 

(1.96) dengan level keberhasilan penerapan berada pada level 

moderate dengan nilai 0.376 atau 37% , hal ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap keberhasilan 

penerapan sistem karena dengan budaya organisasi dominan sekarang 

yang lebih beroreinteasi pada hasil, tujuan utama yang adalah 

menyelesaikan pekerjaan  sehingga semua karyawan bertanggung 

jawab kepada pekerjaannya, pekerjaan lebih efektif, menurunkan 

tingkat kesalahan, karna apabila semakin baik hasil dari kinerja, 

semakin efektif, dan semakin kecil tingkat kesalahan yang dilakukan 

maka semakin berhasil penerapan sistem informasi tersebut. 
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5.2    Saran 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka penulis 

memberikan saran, yaitu : 

a. Penelitian ini dapat dilanjutkan sampai pada tahap rekomedasi, sehingga 

peneliti selanjutnya dapat memberikan rekomendasi mengenai tingkat 

keberhasilan penerapan sistem informasi secara lebih komplek dan dengan 

indikator lengkap 

b. Data yang sedikit dengan variabel yang banyak menjadi kekurangan dalam 

penelitian ini, sehingga mebuat hasil hipotesis tidak sempurna, di harapkan 

peneliti selanjtnya dapat memprediksi pengaruh budaya budaya terhadap 

keberhasilan penerapan sistem informasi dengan data responden di atas 100 

orang responden. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk bisa mencari pengaruh budaya 

organisasi secara langsung tanpa harus mencari satu persatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


