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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab-bab sebelumnya telah dikemukakan tentang temuan-temuan 

penelitian dan hasil pengujian hipotesis melalui analisis statistik. Dalam bab ini 

akan membahas kesimpulan-kesimpulan yang diambil dan saran-saran yang 

bermanfaat dari penelitian tentang analisis pengaruh persepsi karyawan atas 

penerapan teknologi informsi terhadap kinerja karyawan di hotel Graha Santika 

Semarang. 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang penerapan teknologi informsi terhadap 

kinerja karyawan di hotel Graha Santika Semarang dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh antara investasi teknologi informasi (ITI) terhadap 

kinerja karyawan (EP) tentang penerapan teknologi informasi. 

Melalui pengujian Koefisien Regresi menunjukkan hasil bahwa investasi 

teknologi informasi (ITI) berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

tentang penerapan teknologi informasi di hotel Graha Santika Semarang. 

2. Terdapat pengaruh antara penggunaan teknologi informasi (ITU) 

terhadap kinerja karyawan (EP) tentang penerapan teknologi informasi. 

Melalui pengujian Koefisien Regresi menunjukkan hasil bahwa 

penggunaan teknologi informasi (ITU) berpengaruh terhadap kinerja 
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karyawan tentang penerapan teknologi informasi di hotel Graha Santika 

Semarang. 

3. Terdapat pengaruh antara kepuasan user (US) terhadap kinerja karyawan 

(EP) tentang penerapan teknologi informasi. 

Melalui pengujian Koefisien Regresi menunjukkan hasil bahwa 

kepuasan user (US) berpengaruh terhadap kinerja karyawan tentang 

penerapan teknologi informasi di hotel Graha Santika Semarang. 

4. Terdapat pengaruh antara teknologi informasi (ITI),  penggunaan 

teknologi informasi (ITU) dan kepuasan user (US) terhadap kinerja 

karyawan (EP) tentang penerapan teknologi informasi 

Melalui pengujian Koefisien Regresi menunjukkan hasil bahwa ketiga 

variabel (ITI, ITU, US) berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan (EP) tentang penerapan teknologi informasi di hotel 

Graha Santika Semarang. 

 

5.2. Saran 

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian analisis pengaruh 

persepsi karyawan atas penerapan teknologi informasi terhadap kinerja 

karyawan di hotel Graha Santika Semarang, maka peneliti mencoba 

memberikan saran yang dapat berguna pihak-pihak yang terkait khusus 

untuk pihak manajemen hotel Graha Santika Semarang, disarankan sebagai 

berikut : 
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1. Untuk meningkatkan kinerja karyawan di hotel Graha Santika 

Semarang dalam hubungannya dengan investasi terhadap teknologi 

informasi sesuai dengan hasil persepsi responden terdapat 27 

responden yang menyatakan kurang memadai tentang investasi 

terhadap penerapan teknologi informasi oleh perusahaan, sehingga 

perusahaan sebaiknya merencanakan program untuk meningkatkan 

investasi pada penerapan teknologi informasi secara bertahap sehingga 

kinerja karyawan secara keseluruhan dapat meningkat. 

2. Kinerja karyawan di hotel Graha Santika Semarang dalam 

hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi harus 

ditingkatkan karena sesuai dengan hasil persepsi responden terdapat 32 

responden menyatakan kurang penting tentang penggunaan teknologi 

informasi oleh perusahaan, sehingga perusahaan sebaiknya 

merencanakan program sosialisasi kepada karyawan tentang arti 

pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk membantu bidang 

pekerjaan yang dihadapinya sehingga diharapkan kinerja karyawan 

secara keseluruhan dapat meningkat. 

3. Kepuasan pemakai/user teknologi informasi dalam hubungannya 

dengan peningkatan kinerja karyawan dapat lebih ditingkatkan menjadi 

lebih baik karena sesuai dengan persepsi responden terdapat 14 orang 

menjawab kurang puas terhadap tingkat kepuasan pengguna teknologi 

informasi, hal ini dapat di lakukan oleh perusahaan dengan cara 

memperhatikan keinginan-keinginan yang diharapkan oleh pemakai 
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kemudian berusaha untuk memenuhinya sehingga dengan 

terpenuhinya kebutuhan para pemakai sesuai dengan harapan, dengan 

hal itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan secara 

keseluruhan di masa yang akan datang. 

4. Adanya persepsi responden sebanyak 22 orang mengenai peningkatan 

kinerja perusahaan atas adanya penerapan teknologi informasi yang 

kurang memadai diharapkan pihak manajemen melakukan program 

pembinaan dan pengenalan akan penggunaan teknologi informasi 

kepada karyawan berdasarkan bidang pekerjaannya masing-masing 

dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
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