
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan, maka

dapat disimpulkan:

1. Diketahui, sedangkan faktor Kegunaan (perceived usefulness) secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SISKOHAT Gen

2 dengan signifikan (0.007). Jadi semakin baik kegunaan SISKOHAT

Gen 2, maka semakin meningkat penerimaan SISKOHAT Gen 2.

2. Faktor Kemudahan (Perceived Easy of Use) secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2

dengan signifikan (0,166). Hal ini sesuai dengan penelitian

sebelumnya, jadi pengguna sistem akan menggunakan sistem jika

sistem bermanfaat baik sistem itu mudah digunakan atau tidak mudah

digunakan. Sistem yang sulit akan tetap digunakan jika pemakai

merasa bahwa sistem masih berguna.

3. Diketahui, faktor Kegunaan (perceived usefulness) dan faktor

Kemudahan (Perceived Easy of Use) secara bersama-sama

berpengaruh positif terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2. Jadi,

semakin meningkay kegunaan dan kemudahan SISKOHAT Gen 2,

maka semakin meningkat penerimaan SISKOHAT Gen 2.

4. Permasalahan yang terjadi seperti kurangnya pemahaman dari

pengguna terhadap penggunaan SISKOHAT Gen 2 sesuai dengan

faktor perceived ease of use dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi

atau pelatihan tentang SISKOHAT. Sebanyak 70% pegawai belum

pernah mendapatkan pelatihan sama sekali, sedangkan 90% responden

tidak memiliki latar belakang pendidikan komputer, hanya 10% yang

berasal dari latar belakang pendidikan komputer. Permasalahan

selanjutnya mengenai kecepatan pengaksesan dan pengoperasian

sistem yang tidak cepat sesuai dengan indikator pada perceived
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usefulness dan perceived ease of use. Kemudian, permasalahan

kurangnya kebutuhan informasi sesuai dengan indikator pada variabel

acceptance of IT. Beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan

SISKOHAT Gen 2, seperti: pelatihan, pegawai berasal dari latar

belakang pendidikan komputer, pegawai memiliki pengalaman

menggunakan SISKOHAT Gen 2 lebih dari 2 tahun, mengevaluasi

kinerja pegawai, dan memperbaiki jaringan internet.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberi saran yang dapat

dijadikan bahan pertimbangan yaitu:

1. Bagi instansi, memberikan pelatihan khusus kepada pengguna

SISKOHAT Gen 2 agar pengguna benar-benar memahami penggunaan

sistem, dan juga memperbaiki jaringan internet dari instansi.

2. Bagi pengembang sistem, perlu memperhatikan faktor kemudahan dan

kebutuhan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna

SISKOHAT Gen 2.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel

external dari metode Technology Accepetance Model (TAM).


