
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Pengaruh faktor kebermanfaatan sistem terhadap penerimaan (perceived 

usefulness) penerimaan institutional repository di perpustakaan Universitas 

Riau adalah signifikan dengan yaitu sebesar 0,002. Dikarenakan pengguna 

institutional repository meyakini dan menerima manfaat yang di dihasilkan 

oleh sistem, meningkatkan efisiensi dalam pencarian informasi yang 

dibutuhkan, dan meningkatkan kualitas kerja. Sehingga pekerjaaan yang 

dilakukan pengguna  dapat terselesaikan dengan baik dan mampu 

meningkatkan penerimaan pengguna terhadap institutional repository. 

2. Pengaruh faktor kemudahan sistem (perceived easy of use) terhadap 

penerimaan institutional repository di perpustakaan Universitas Riau adalah 

signifikan dengan nilai yaitu sebesar 0,004. Dikarenakan pengguna 

institutional repository pengguna percaya bahwa institutional repository 

dapat memberikan kemudahan, baik itu kemudahan dalam mempelajari, 

memahami, berinteraksi maupun kemudahan dalam mengakses institutional 

repository. 

3. Pengaruh faktor kebermanfaatan (perceived usefulness) dan faktor 

kemudahan (perceived easy of use) adalah positif dan signifikan dengan 

nilai yaitu sebesar 0,000. Artinya, semakin meningkat kegunaan dan 

kemudahan institutional repository, maka semakin meningkat pula 

penerimaan institutional repository. 

4. Permasalahan yang terjadi seperti mengenai kecepatan pengaksesan dan 

pengoperasian sistem yang tidak cepat sesuai dengan indikator pada 

perceived usefulness dan perceived ease of use, kemudian permasalahan 

kurangnya kebutuhan informasi sesuai dengan indikator pada variabel 
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acceptance of IT. Beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan 

institutional repository, seperti: meningkatkan jumlah koleksi yang ada pada 

institutional repository dan memperbaiki jaringan internet. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan yaitu: 

1. Bagi instansi, sebaiknya memberikan modul khusus kepada mahasiswa yang 

baru menggunakan institutional repository agar pengguna benar-benar 

memahami penggunaan sistem, dan juga memperbaiki jaringan internet dari 

instansi untuk menigkatkan kecepatan akses dari institutional repository. 

2. Bagi pengembang sistem, perlu memperhatikan faktor kemudahan dan 

kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna 

institutional repository.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel 

external dari metode Technology Accepetance Model (TAM). 


