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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil dari perbandingan SIMRS pada RSUD Arifin Achmad 

menggunakan UTAUT, maka disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari tingkat penerimaan SIMPEG berdasarkan variabel UTAUT 

diperoleh hasil untuk variabel performance expectancy  adalah 48,44%  

sedangkan SIMRS 68,72%. Untuk variabel effort expectancy 47,69% 

sedangkan SIMRS  63,38%. Untuk variabel sosial influence 48,1% 

sedangkan pada SIMRS adalah 68,21%. Untuk variabel facilitating 

conditions adalah 48.1% sedangkan pada SIMRS adalah  60,92%  

untuk variabel behaviour intention adalah 48,11% sedangkan pada 

SIMRS 67,88% dan pada variabel use behavior adalah 47,7% dan pada 

SIMRS 58,21%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwah tingkat 

penerimaan SIMRS lebih baik dari pada SIMPEG  

2. Pada penggunaan SIMPEG variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap niat penggunaan teknologi (behavior intention) adalah 

ekspektasi usaha (effort expectancy) dan pengaruh sosial (social 

influence) sedangkan ekspektansi kinerja (performace expectancy) 

tidak berpengaruh terhadap niat menggunakan, Variabel niat dalam 

memanfaatkan (behaviour intention) dan kondisi pemfasilitasi 

(facilitating condition) berpengaruh terhadap sikap penggunaan 

teknologi (use bahavior). Sedangkan Pada penggunaan SIMRS 

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap sikap penggunaan niat 

menggunakan  (behavior intention) adalah ekspektasi kinerja 

(performace expectancy) sedangkan ekspektasi usaha (effort 

expectancy) dan pengaruh sosial (social influence) tidak berpengaruh 

pada niat dalam memanfaatkan (behaviour intention). Variabel niat 

dalam memanfaatkan (behaviour intention) dan kondisi-kondisi 
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pemfasilitasi (facilitating condition) berpengaruh terhadap sikap 

penggunaan teknologi (use bahavior). 

3. Pada SIMPEG hasil analisis faktor  terdapat dua faktor utama yaitu 

behavior intention dan use behavior. Pada faktor behavior intention 

terdapat sub faktor yang mempengaruhi yaitu Sosial influence, 

facilitating conditions dan pada faktor use behavior terdapat sub faktor 

yang mempengaruhi yaitu performance expectancy, effort expectancy. 

Pada SIMRS hasil analisis faktor  tidak memiliki faktor utama, hanya 

terbentuk beberapa sub faktor yang memiliki hubungan yaitu pada 

faktor 1 terdapat sub faktor performance expectancy dan effort 

expectancy. Pada faktor 2 terdapat sub faktor variabel facilitating 

conditions. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang direkomendasikan kepada BPS dan RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru untuk analisis perbandingan sistem informasi manajemen: 

1. Tingkat penerimaan SIMRS lebih baik dari pada tingkat penerimaan 

SIMPEG  untuk meningkat tingkat penerimaan pihak organisasi harus 

memperhatikan faktor faktor yang telah terbentuk. 

2. Untuk peneliti selanjutnya menggunakan pemodelan persamaan 

struktural atau Structural Equation Modelling (SEM) agar dapat 

melakukan pengujian secara serentak dan keseluruhan. 

 


