
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis pada bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

• Nilai rata-rata skor keseluruhan yang diperoleh untuk variabel 

kemudahan pengoperasian sistem, pendidikan dan pelatihan, 

fleksibilitas sistem serta dukungan IT adalah sebesar 3,7472 dengan 

skor masing-masing variabel lebih besar dari 3, menunjukkan bahwa 

rata-rata pendapat responden berada pada posisi antara netral dan puas, 

• Nilai rata-rata skor yang diperoleh untuk variable efektivitas sistem 

adalah sebesar 3,7056, menunjukkan bahwa rata-rata pendapat 

responden berada pada posisi antara netral dan setuju. 

• Variabel independen yang mewakili tingkat kepuasan pengguna 

system dan berpengaruh secara signifikan dengan korelasi yang cukup 

kuat terhadap efektivitas implementasi sistem adalah kemudahan 

pengoperasian sistem.  



• Variabel independen yang mewakili tingkat kepuasan pengguna sistem 

dan berpengaruh agak signifikan terhadap efektivitas implementasi 

sistem adalah dukungan IT. 

• Variabel independen lain seperti pendidikan dan pelatihan serta 

fleksibilitas sistem, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

efektivitas implementasi sistem. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas, beberapa saran yang dapat 

diberikan adalah : 

• Bagi para pengguna teknologi informasi sebaiknya selalu melakukan 

pembaharuan pengetahuan dan ketrampilannya dalam menyikapi 

perkembangan teknologi komputer yang terjadi, khususnya 

menyangkut implementasi system, yang telah dibuktikan dalam 

banyak hal dapat meningkatkan efektivitas. 

• Bagi para pengamat dan praktisi dapat menggunakan hasil penelitian 

(terutama menyangkut variabel yang signifikan dalam meningkatkan 

efektivitas sistem) untuk dijadikan pertimbangan dan menentukan arah 

dan kebijakan pemilihan jenis aplikasi yang akan dijalankan . 



• Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis, penulis 

menyarankan untuk  memasukkan faktor lain seperti background 

pendidikan, yang mungkin juga turut mempengaruhi efektivitas 

implementasi sistem. 
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