
 
 

69 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi 

manfaat dan persepsi kemudahan terhadap sikap terhadap penggunaan dan 

pengaruh sikap terhadap penggunaan terhadap intensi menggunakan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa variabel persepsi manfaat 

penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

sikap terhadap penggunaan teknologi informasi pada calon mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi di Kota Semarang, sehingga hipotesis 1 yang 

diajukan diterima. 

2. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa variabel persepsi 

kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap terhadap penggunaan teknologi informasi pada calon mahasiswa 

dalam memilih perguruan tinggi di Kota Semarang, sehingga hipotesis 2 yang 

diajukan diterima. 

3. Dari hasil pengujian parsial dapat diketahui bahwa variabel sikap terhadap 

penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

intensi menggunakan teknologi informasi pada calon mahasiswa dalam 

memilih perguruan tinggi di Kota Semarang, sehingga hipotesis 3 yang 

diajukan diterima. 
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5.2. Saran 

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas, 

yaitu dengan menjangkau lebih banyak sekolah atau memperbanyak jumlah 

sampel siswa per sekolah, sehingga akan mampu menggambarkan hasil 

penelitian secara keseluruhan mengenai faktor yang mempengaruhi sikap 

terhadap penggunaan dan intensi menggunakan. 

2. Pada penelitian selanjutnya diusulkan untuk meneliti variabel yang 

kemungkinan punya pengaruh pada minat calon mahasiswa dari segi sistem 

informasinya, misalnya: faktor kualitas informasi yang disampaikan di website, 

faktor tampilan website, faktor respon /interactiveness website. 

3. Bagi seluruh Perguruan Tinggi diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana 

teknologi informasi yang sudah dimiliki, dimulai dari maintenance secara rutin 

hingga up-date informasi secara terus menerus. Sehingga informasi yang 

terdapat pada website maupun sarana teknologi informasi yang dimiliki oleh 

Universitas Katolik Soegijapranata terlihat lebih rapi dan lebih menarik bagi 

calon mahasiswa yang sedang mengumpulkan informasi tentang perguruan 

tinggi ini. 

 

 

 

 


