
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian  pemanfaatan OJS pada 

UIN Suska Riau yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Pemanfaatan penggunaan OJS UIN Suska Riau oleh pengelola dengan 

metode TAM 5 variabel yaitu variabel Kemudahan penggunaan OJS  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kegunaan persepsian pemanfaatan 

OJS, variabel kegunaan persepsian pemanfaatan OJS berpengaruh secara 

signifikan terhadap sikap penggunaan OJS, variabel kegunaan persepsian 

pemanfaatan OJS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

perilaku menggunakan OJS, varibel kemudahan penggunaan OJS tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan OJS, variabel 

sikap penggunaan OJS berpengaruh positif terhadap minat perilaku 

menggunakan OJS, variabel minat perilaku menggunakan OJS 

berpengaruh positif terhadap penggunaan OJS sesungguhnya. 

2. Faktor/variabel yang mempengaruhi pengelola dalam memanfaatkan OJS 

berdasarkan dari hasil analisis yaitu faktor kegunaan persepsian 

berpengaruh terhadap sikap pengguna OJS, faktor sikap terhadap 

penggunaan OJS berpengaruh terhadap minat perilaku menggunakan OJS 

serta faktor minat perilaku menggunakan OJS berpengaruh terhadap 

penggunaan OJS sesungguhnya, dan faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi pengelola memanfaatkan OJS adalah faktor pada hipotesis 

6 yaitu variabel minat perilaku menggunakan OJS berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan OJS sesungguhnya dengan nilai t-statistic (t) 6.753 

jauh diatas t-tabel (signifikansi 5%) yaitu 1.96  

3. Usulan atas analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa 

hasil rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil temuan analisis yang 

telah dilakukan salah satunya yaitu Memberikan reward atau penghargaan 

kepada pengelola yang memiliki kinerja yang baik dan sesuai dan punishment 
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atau sanksi terhadap pengelola yang tidak menggunakan OJS sebagai media 

dalam aktifitas media publish jurnal secara online. 

 

5.2. Saran  

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian yang telah dilakukan 

mengenai pemanfaatan OJS pada UIN Suska Riau menggunaka metode TAM 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan OJS harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan secara berkala serta memberikan reward atau penghargaan dan 

punishment atau sanksi kepada pengelola dalam penggunaan OJS.  

2. Pihak top management OJS UIN Suska Riau perlu memberikan buku 

panduan (user manual) langsung kepada seluruh pengelola jurnal yang 

dapat dijadikan acuan belajar mandiri untuk para pengelola dan melakukan 

pelatihan secara berkala kepada seluruh pengelola jurnal. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil responden keseluruhan 

pengelola jurnal yang terlibat langsung menggunakan web OJS pada UIN 

Suska Riau dan bisa juga memasukkan mahasiswa sebagai pembaca 

jurnal. 

 

 


