
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai 

evaluasi tingkat kepuasan pengguna sistem SAP pada PT. PLN Sektor 

Pembangkitan Pekanbaru menggunakan metode EUCS, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kepuasan pengguna sistem SAP pada PT. PLN Sektor.  

  Pembangkitan Pekanbaru memiliki persentase sebesar 51,4%, maka 

tingkat kepuasan pengguna sistem SAP pada PT. PLN Sektor 

Pembangkitan Pekanbaru dapat dikatakan puas. Hal ini karena pengguna 

merasa sistem SAP handal dan memiliki tampilan sistem yang menarik, 

data dan informasi pada SAP tepat dan akurat, dan pengguna SAP 

memahami semua fungsi-fungsi yang terdapat pada SAP. 

2. Hubungan variabel-variabel keberhasilan berdasarkan hasil analisis,  

      dijabarkan sebagai berikut: 

a. Variabel keakuratan (accuracy). 

Variabel keakuratan (accuracy) mempunyai pengaruh yang 

signifikan sebesar 74,6%, artinya variabel keakuratan berpengaruh 

dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Karena informasi yang 

terdapat pada SAP akurat dan bebas dari kesalahan serta data dan 

informasi yang terdapat pada SAP lengkap dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna sehingga pengguna merasa puas terhadap 

keakuratan informasi yang di hasilkan oleh sistem SAP. Hal tersebut 

yang menjadi faktor keakuratan berpengaruh dan signifikan terhadap 

kepuasan pengguna. 

b. Variabel tampilan (format). 

Variabel tampilan mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 

20,4%, artinya variabel tampilan tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap kepuasan pengguna. Karena komposisi warna 
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yang terdapat pada SAP tidak menarik dan membosankan, selain itu 

format laporan masih dalam bentuk notepad.txt sehingga 

membingungkan karyawan dalam memahami informasi dari hasil 

output laporan tersebut, seingga pengguna merasa tidak puas terhadap 

tampilan. Hal tersebut yang menjadi faktor tampilan tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

c. Variabel kemudahan pengguna (ease of use). 

Variabel kemudahan pengguna mempunyai pengaruh yang 

signifikan sebesar 8,00%, artinya tidak variabel kemudahan pengguna 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

Hal ini dikarenakan sistem SAP sulit untuk dioperasikan oleh 

karyawan, sistem SAP terlalu banyak prosedur dalam penggunaanya 

dan sistem SAP sangat bergantung dengan jaringan, sehingga 

menyulitkan karyawan apabila terjadi jaringan mati akan berimbas 

data tidak tersimpan, hal ini dapat membuat pekerjaan karyawan jadi 

terhambat. Hal tersebut yang menjadi faktor kemudahan pengguna 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan dan menjaga keakuratan, serta tampilan sistem  

 SAP, maka perlu dilakukan update sistem dan perbaikan pada fitur - 

       fitur yang bermasalah serta melakukan perawatan (maintenance)  

       terhadap sistem dan juga pada pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan  

       Pekanbaru sebaiknya menyediakan alur prosedur yang jelas dan  

       lengkap agar pengguna sistem lebih mengetahui hal-hal  

                  mengoperasikan sistem. 

2. Pihak PT. PLN Sektor Pembangkitan Pekanbaru agar dapat  

       mempertimbangkan rekomendasi yang penulis lakukan yang terdapat  

                 pada hal.98 pada Tabel 4.25. 


