
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis kesuksesan penerapan SIMAK pada 

Universitas Abdurrab Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Penerapan SIMAK pada Universitas Abdurrab Pekanbaru belum 

sepenuhnya berhasil karena masih terdapat tujuan dari penerapan 

SIMAK yang belum tercapai, yaitu SIMAK sebagai media pelayanan 

akademik untuk mempermudah pengguna sistem. Dalam HOT Fit, 

kesuksesan penerapan SIMAK pada Universitas Abdurrab Pekanbaru 

berada dalam tingkat 40.2% dan termasuk dalam kategori tidak 

berhasil. Nilai diperoleh dari pengujian statistik R-Square variabel net 

benefit yaitu 0.402.  

2. Hubungan faktor-faktor kesuksesan berdasarkan hasil analisis, 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Faktor teknologi, variabel Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan 

Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Sistem. Kualitas Sistem berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. Sedangkan Kualitas 

Informasi dan Kualitas Layanan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepuasan Pengguna.  

b. Faktor manusia, variabel Penggunaan Sistem berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap net benefit. Sedangkan Kepuasan 

Pengguna tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Sistem dan net benefit.  

c. Faktor organisasi, variabel Struktur Organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna dan net benefit. 

d. Faktor net benefit dipengaruhi dari cara pengguna dalam 

manajemen sebuah sistem informasi karena sistem informasi yang 

baik itu akan terlaksana jika bagian penggunanya dapat mengelola 
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dan mengoptimalkan SIMAK dengan baik, sehingga SIMAK dapat 

mempermudah proses pelayanan akademik dan dapat membantu 

pekerjaan menjadi efektif dan efisien, menurunkan tingkat 

kesalahan, Selain itu penerapan SIMAK ini sendiri dapat 

menjadikan kinerja organisasi menjadi lebih baik dan Mendukung 

Visi Dan Misi Dari Organisasi. 

5.2.  Saran  

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian yang telah dilakukan 

mengenai analisis kesuksesan penerapan SIMAK menggunakan HOT Fit Model 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan SIMAK harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan secara berkala serta memberikan manual book 

(buku panduan) dan punishment (sanksi) kepada pengguna yang tidak 

menggunakan SIMAK.  

2. Pihak pengembang SIMAK Universitas Abdurrab perlu memberikan 

pelatihan dan buku panduan (user manual) yang dapat dijadikan acuan 

belajar mandiri untuk para pengguna. 

3. Perlu dilakukan perbaikan terhadap Kualitas Sistem, Kualitas 

Informasi dan Kualitas Layanan pada SIMAK.  

 


