
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai analisa 

keberhasilan penerapan sistem informasi perpustakaan menggunakan metode 

HOT Fit Model pada Perpustakaan UIN SUSKA Riau dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

keterkaitan antar variabel dalam penerapan sistem informasi sebagai 

berikut: 

a. Pada konstruk teknologi, kualitas informasi berpengaruh positif 

terhadap penggunaan sistem, hal ini dapat dilihat dari nilai t lebih besar 

daripada t-tabel yaitu sebesar 5.124. selain itu, kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hal ini ditunjukkan 

oleh nilai t lebih besar daripada nilai t-tabel yaitu sebesar 2.301. 

Sedangkan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem dan kepuasan pengguna, hal ini dikarenakan nilai t lebih kecil 

daripada t-tabel. 

b. Pada konstruk organisasi, struktur organisasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pengguna dan net benefit. Hal ini dikarenakan nilai 

t yang diperoleh lebih besar daripada t-tabel, yaitu dengan memperoleh 

hasil 2.662 terhadap kepuasan pengguna dan 3.386 terhadap net 

benefit. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan sistem 

informasi perpustakaan memberikan manfaat seperti dapat membantu 

kinerja pelayanan Perpustakaan UIN SUSKA Riau menjadi lebih 

efektif dan efisien serta dengan adanya sistem informasi perpustakaan 

dapat mendukung visi dan misi dari Perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

Hal tersebut dapat dicapai melalui perencanaan strategi dalam 

manejemen yang dilakukan Perpustakaan UIN SUSKA Riau. 
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c. Pada konstruk manusia, kepuasan pengguna berpengaruh positif 

terhadap penggunaan sistem hal ini dapat dilihat dari nilai t lebih besar 

daripada t-tabel yaitu sebesar 8.647, sedangkan penggunaan sistem 

berpengaruh positif terhadap net benefit, hal ini dapat dilihat dari nilai t 

lebih besar daripada t-tabel yaitu sebesar 2.601. 

d. Konstruk net benefit diperoleh hasil bahwa anggota perpustakaan 

dalam menggunakan sistem informasi perpustakaan merasa terbantu 

dalam mengerjakan tugas dan dengan adanya sistem dapat 

meningkatkan produktivitas serta dapat menurunkan tingkat kesalahan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan sistem informasi 

perpustakaan telah membawa manfaat yang cukup terhadap mahasiswa 

dalam melakukan aktivitas di perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk segi manusia (human), yaitu memperkenalkan sistem infomasi 

perpustakaan secara mendalam kepada pemustaka agar penggunaan sistem 

di perpustakaan UIN SUSKA Riau dapat benar-benar efektif, serta 

melakukan strategi promosi yang lebih aktif mengenai fasilitas dan fitur-

fitur apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Terakhir, adanya 

dukungan dari pengguna itu sendiri agar lebih aktif lagi menggunakan dan 

memanfaatkan sistem informasi perpustakaan yang ada. 

2. Untuk segi organisasi (organization), yaitu perlu adanya perbaikan dari 

tingkat manajemen. Misalnya dengan diperlukan perencanaan strategis IT 

untuk membuat kebijakan, perencanaan secara tertulis mengenai kegiatan 

pengelolaan IT yang ada di Perpustakaan UIN SUSKA Riau, 

meningkatkan rasa empati dalam  memberikan pelayanan, selain itu perlu 

adanya penambahan jumlah sumber daya manusia khususnya yang 

terampil dibidang IT. Hal ini dikarenakan Perpustakaan UIN SUSKA Riau 

merupakan pengambil keputusan terutama dalam meningkatkan kualitas 
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sistem pada sistem informasi perpustakaan. Terakhir, adanya dukungan 

penuh dari top management dalam memenuhi infrastruktur penunjang 

penerapan sistem informasi perpustakaan. 

3. Untuk segi teknologi (technology), yaitu perlu adanya penambahan fitur 

sesuai kebutuhan pengguna, Selain itu perlunya panduan penggunaan 

sistem kepada pengguna, dalam hal ini tidak adanya panduan penggunaan 

sistem Openbiblio. Karena hal ini sangat berguna agar penerapan sistem 

informasi perpustakaan yang ada dapat berjalan secara optimal. 

 


