
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1) Penggunaan komputer terlihat sudah cukup tinggi di kalangan pengguna

(pegawai), khususnya dalam penggunaan SIAK. Namun rasanya perlu

diimbangi dengan berbagai bentuk pelatihan dan meningkatkan tingkat

kemudahan penggunaan sistem, dengan memberikan modul pengoperasian

sistem. Serta meningkatkan infrastruktur pendukung sistem dengan

melakukan penambahan tenaga operator dan komputer.

2) Terdapat pengaruh yang sangat nyata dari variabel ekspektansi kinerja

(performace expectancy), ekpektansi usaha (effort expectancy) dan

pengaruh sosial (social influence) terhadap sikap penggunaan teknologi

(attitude toward using technology). Besarnya nilai pengaruh yang

diberikan masing-masing variabel adalah (76,0%; 72,6%; 71,2%).

3) Besarnya nilai pengaruh variabel sikap penggunaan teknologi (attitude

toward using technology) terhadap perilaku pengguna (use behavior)

adalah 55,4%.

4) Sedangkan variabel kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating condition)

tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan teknologi (attitude toward

using technology).

5) Besarnya pengaruh secara simultan variabel ekspektansi kinerja

(performace expectancy), ekpektansi usaha (effort expectancy) dan

pengaruh sosial (social influence) terhadap sikap penggunaan teknologi

(attitude toward using technology) adalah 83,1%. Dapat diartikan bahwa

penerimaan teknologi informasi pada Disdukcapil Kota Pekanbaru sangat

tinggi.

6) Besarnya pengaruh secara simultan variabel kondisi-kondisi pemfasilitasi

(facilitating conditions) dan sikap penggunaan teknologi (attitude toward

using technology) terhadap perilaku pengguna adalah 57,1%. Dapat
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diartikan bahwa penerimaan teknologi informasi pada Disdukcapil Kota

Pekanbaru sudah cukup tinggi.

5.2 Saran

Saran yang akan diusulkan berdasarkan hasil penelitian penulis adalah:

1) Variabel yang diteliti seperti performance expectancy, effort expectancy

dan social influence secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

perilaku pengguna, maka disarankan bagi manajemen instansi agar tetap

mempertahankan kualitas kinerja organisasi, agar penggunaan sistem

menjadi lebih optimal.

2) Manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

perlu melakukan penambahan sumber daya seperti penambahan

infrastruktur pendukung sistem seperti komputer dan operator sebagai

pengguna sistem.

3) Diharapkan penelitian yang akan datang menggunakan empat moderator

kunci untu model UTAUT yaitu gender, umur (age), pengalaman

(experience) dan kesukarelaan penggunaan (voluntariness of use). Hal ini

perlu dilakukan karena sebagai pengguna teknologi informasi justru

mereka yang menentukan apakah suatu teknologi informasi dapat

beroperasi dengan baik sehingga menghasilkan manfaat bagi pengguna

dan institusi yang menyediakannya.

4) Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 orang pegawai sebagai pengguna

sistem informasi. Jumlah responden agar lebih dikembangkan lagi dengan

menambahkan pegawai honorer sebagai pengguna sistem informasi, agar

hasil penelitian semakin terwakili dan lebih akurat apabila waktu, tenaga

dan dana tersedia.

5) Untuk peneliti selanjutnya menggunakan pemodelan persamaan struktural

atau Structural Equation Modelling (SEM) agar dapat melakukan

pengujian secara serentak dan keseluruhan.


