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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penelitian ini dilakukan dengan sampel responden adalah karyawan perusahaan 

manufaktur di Semarang dengan jumlah sampel sebesar 208, dan pengolahan data dengan 

bantuan program Analysis of Moment Structure (AMOS). Berdasarkan pada hasil  analisis dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh antara information quality terhadap intention to use. 

2. Ada pengaruh antara information quality terhadap user satisfaction. 

3. Ada pengaruh antara system quality terhadap intention to use. 

4. Ada pengaruh antara system quality terhadap user satisfaction. 

5. Ada pengaruh antara service quality terhadap intention to use. 

6. Ada pengaruh antara service quality terhadap user satisfaction. 

7. Tidak ada pengaruh antara intention to use terhadap  user satisfaction. 

Alasan tidak ada pengaruh antara intention to use terhadap user satisfaction 

karena minat/keinginan seseorang dalam menggunakan sistem informasi 

kemungkinan tidak menentukan seseorang akan merasa puas setelah menggunakan 

sistem informasi tersebut. Minat kemungkinan hanya sekedar kemauan seseorang 

untuk mencoba menggunakan sistem informasi, dengan penggunaan dalam waktu 

yang tidak kontinu. Namun, seseorang bisa merasa puas ketika minat sudah didasari 

dengan penggunaan sistem informasi yang dapat memberikan nilai tambah/value 
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added pada waktu yang tepat. Perlu adanya pengembangan beberapa variabel 

sebelum variabel intention to use mempengaruhi user satisfaction. 

8. Ada pengaruh antara intention to use terhadap  use 

9. Ada pengaruh antara user satisfaction terhadap use 

10. Ada pengaruh antara use terhadap net benefit 

11. Tidak ada pengaruh antara user satisfaction terhadap net benefit. 

Alasan tidak ada pengaruh antara user satisfaction terhadap net benefit karena 

kepuasan seseorang dalam menggunakan sistem informasi kemungkinan tidak selalu 

menghasilkan manfaat/dampak bagi organisasi. User Satisfaction harus 

mempengaruhi penggunaan (use) sistem informasi dahulu bagi seseorang, baru 

mempengaruhi net benefit. Net benefit dapat timbul ketika individu dan organisasi 

memperoleh keuntungan atas proses penggunaan sistem informasi dalam jangka 

waktu tertentu. Diperlukan pengembangan variabel tambahan yang mempengaruhi 

user satisfaction sebelum mempengaruhi net benefit. 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Saran Praktisi 

Bagi perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur dapat 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi intention to use, user satisfaction, 

use, dan net benefit. Pihak perusahaan perlu memahami bagaimana karakteristik 

karyawannya dalam menggunakan sistem informasi yang tersedia di perusahaan. Para 
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karyawan harus bisa berinteraksi dengan sistem informasi yang ada, agar kinerja 

mereka efektif dan efisien dalam hal meningkatkan produktivitas perusahaan. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya 

Pada penelitian selanjutnya, peneltii dapat menambahkan jumlah sampel agar 

lebih mencerminkan populasi yang sebenarnya. Selain itu, pada penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi intention to use, user 

satisfaction, use, dan net benefit. Beberapa variabel yang dapat ditambakan seperti 

perceived usefulness (PU), performance expectancy (PE), effort expectancy (EE), dan 

social influence (SI). Empat variabel tersebut secara signifikan mampu untuk 

memprediksi intention to use. Sehingga pada penelitian selanjutnya, PU, PE, EE, dan 

SI dapat diintegrasikan  ke dalam model DeLone-McLean sebagai anteseden 

tambahan untuk intention to use. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Zaied, A.N. 

(2012) menjelaskan bahwa information quality memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keberhasilan sistem informasi ((81,9%) yang dipengaruhi juga oleh 

behavioral intention (80,2%), perceived usefulness (78,8%), user involvement (70%). 

Hasil keseluruhan menunjukan bahwa model yang diajukan (modifikasi model TAM 

dengan DeLone-McLean) dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan di 

organisasi dari sisi evaluasi implementasi sistem informasinya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti adalah dari jumlah sampel yang 

digunakan/diperoleh kurang mewakili populasi yang sebenarnya karena terbatasnya waktu dan 

kondisi/praktik di lapangan yang tidak menentu, seperti ditolaknya oleh pihak perusahaan yang 
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akan dijadikan obyek dalam penelitian (perusahaan yang bersangkutan tidak mau untuk 

dijadikan obyek penelitian karena adanya alasan tertentu, contohnya:penelitian ini berhubungan 

dengan akuntansiada perusahaan yang tidak mau Sistem Informasi Akuntansinya diketahui 

pihak eksternal). Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendapat 15 perusahaan manufaktur di 

Semarang, dengan sampel penelitian sebesar 208 karyawan perusahaan dari populasi perusahaan 

manufaktur di Semarang yang berjumlah sebesar 287 perusahaan dengan jumlah karyawan yang 

bervariasi. 

 


