
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data statistik dan pembahasan mengenai analisis 

pemetaan budaya organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan 

pengguna sistem informasi Siasy menggunakan metode OCAI dan EUCS pada  

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau khususnya mahasiswa 

Ilmu Komunikasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Budaya organisasi yang dominan adalah Market dengan nilai rata-rata dari 

ke-enam dimensinya adalah 2.88 yang berarti gaya manajemen dalam 

organisasi ini bercirikan kompetitif, dengan tuntutan (demand) yang tinggi 

untuk pencapaian hasil yang maksimal.  

2) Analisis pengaruh hubungan antara Budaya organisasi dengan Kepuasan 

pengguna terhadap sistem siasy yang menghasilkan 6 hipotesis , dimana 

seluruh hipotesisnya diterima. Berdasarkan hasil hubungan nilai koefisien 

jalur 0.977 dengan nilai t sebesar 112.029 lebih besar dari nilai t tabel (1.96) 

dan diperkuat oleh nilai uji R square kepuasan pengguna termasuk dalam 

kategori level lemah dengan persentase sebesar 0.028. Hal ini berarti pada 

budaya saat ini pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska 

Riau khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai pengguna sistem  

merasa puas dalam penerapan sistem informasi siasy karena informasi yang 

dibutuhkan dengan cepat diperoleh melalui sistem siasy. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin di sampaikan adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh penelitian berikutnya dengan 

memberikan rekomendasi dan juga mengukur kepuasan pengguna sistem 

informasi secara kompleks dengan indikator lengkap dan juga dengan 

metode terbaru. 

2) Disarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan prediksi pengaruh 

budaya organisasi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi tanpa 

mengukur budaya organisasi dominannya terlebih dahulu, tetapi langsung 
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menggunakan ke empat budaya organisasi OCAI dalam melihat bagaimana 

pengaruh budaya terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. 

3) Diharapkan penelitian ini kedepannya agar dapat memperluas studi kasus  

dan ruang lingkup seperti melakukan penelitian se-Universitas, dan juga 

melibatkan dosen serta pegawai. 

4) Diharapkan adanya pengembangan atau penambahan fitur untuk pimpinan 

pada sistem informasi siasy kedepannya. 

 

 


