
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai analisis 

pemetaan budaya organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesiapan 

penerapan sistem informasi menggunakan OCAI dan TRAM pada PT. Modul 

Jaya Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Budaya organisasi dominan saat ini adalah Market dengan nilai rata-rata 

dari ke-enam dimensinya adalah 3,23, dan budaya organisasi dominan yang 

diharapkan oleh seluruh karyawan PT. Modul Jaya adalah Clan dengan nilai 

rata-rata dari ke-enam dimensinya adalah 2,71. Perusahaan berorientasi 

pada bagaimana cara menyelesaikan suatu pekerjaan untuk meraih 

kemenangan proyek. Setiap anggota karyawan saling berkompetisi dan 

berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai perusahaan vendor, 

kemenangan proyek pelelangan menjadi hal yang paling utama menjadi 

tujuan perusahaan. 

2) Pengaruh hubungan antara Budaya organisasi (OC) dengan Kesiapan 

penggunaan (TR) menunjukkan bahwa hubungan nilai koefisien jalur 0.530 

dengan nilai t sebesar 3.892 lebih besar dari nilai t tabel (1.96) dan nilai uji 

R square kesiapan penerimaan pengguna termasuk dalam kategori level 

moderate atau cukup baik dengan persentase sebesar 0.323 dijelaskan oleh 

variabilitas budaya organisasi(OC). Hal ini berarti pada budaya saat ini PT. 

Modul Jaya merasa cukup siap dalam penerapan sistem informasi baru di 

perusahaan, karena budaya harapan yaitu budaya Clan dihapus dari 

indikator pengujian karena tidak memenuhi nilai convergent validity, 

sedangkan budaya Market menjadi budaya yang mendominasi dalam 

pengukuran outer model. 

5.2 Saran 

1) Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh penelitian berikutnya dengan 

memberikan rekomendasi dan juga mengukur kesiapan penerapan sistem 

informasi secara kompleks dengan indikator lengkap. 
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2) Data sampel yang sedikit dan variabel yang banyak menjadi kekurangan 

dalam penelitian ini sehingga menghasilkan hasil uji hipotesis yang rendah, 

sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data 

responden di atas 100. 

3) Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan prediksi pengaruh 

budaya organisasi terhadap kesiapan penerimaan sistem informasi tanpa 

mengukur budaya organisasi dominannya terlebih dahulu, tetapi langsung 

menggunakan ke empat budaya organisasi OCAI dalam melihat bagaimana 

pengaruh budaya terhadap kesiapan penerimaan sistem informasi. 

 


