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BAB V  
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN   
IMPLIKASI MANAJERIAL 

 
 
 
5.1 Kesimpulan   

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel independen. Variabel tersebut antara lain kualitas informasi, kualitas 

sistem, kualitas pelayanan, keuntungan yang dirasakan, kemudahan yang 

dirasakan dan penyerapan kognitif terhadap variabel dependen kepuasan 

pengguna Sistem Informasi Akademik Online pada Perguruan Tinggi di Kota 

Batam.  

Kualitas informasi pada penelitian ini ditermukan memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap kepuasan pengguna terhadap sistem informasi online 

yang ada pada Perguruan Tinggi di Kota Batam. Untuk kualitas informasi 

memiliki pengaruh signifikan bisa kita lihat salah satunya melalui butir 

pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. Pertanyaan yang diajukan pada kualitas 

informasi melihat kepada beberapa aspek yaitu informasi yang ada pada sistem 

informasi online ini yang sudah cukup berkualitas dan memenuhi kebutuhan 

pengguna.  

Kualitas sistem tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna terhadap sistem informasi online yang ada pada Perguruan Tinggi di 

Kota Batam.  Untuk melihat lebih dalam hal yang menunjukkan mengapa variabel 

kualitas sistem memiliki pengaruh tidak signifikan bisa kita lihat salah satunya 

melalui butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. Pertanyaan yang diajukan 
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pada kualitas sistem melihat beberapa aspek yang tidak terlalu berpengaruh 

terhadap kebutuhan pengguna. 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

pengguna terhadap sistem informasi online yang ada pada Perguruan Tinggi di 

Kota Batam. Untuk melihat lebih dalam hal yang menunjukkan mengapa variabel 

kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan bisa kita lihat salah satunya 

melalui butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. Pertanyaan yang diajukan 

pada kualitas pelayanan melihat kepada beberapa aspek yaitu karena kualitas dari 

sistem informasi akademik online tersebut sudah dapat memenuhi ekspektasi 

pengguna pada perguruan tinggi di Kota Batam. 

Keuntungan yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan pengguna terhadap sistem informasi online yang ada pada Perguruan 

Tinggi di Kota Batam. Untuk melihat lebih dalam hal yang menunjukkan 

mengapa variabel keuntungan yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan bisa 

kita lihat salah satunya melalui butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. 

Pertanyaan yang diajukan pada keuntungan yang dirasakan melihat kepada 

beberapa aspek yaitu karena sistem informasi akademik online yang ada dirasakan 

sangat berguna bagi pengguna sehingga dapat membantu proses perkuliahan.  

Kemudahan yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan pengguna terhadap sistem informasi online yang ada pada Perguruan 

Tinggi di Kota Batam. Untuk melihat lebih dalam hal yang menunjukkan 

mengapa variabel kemudahan yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan bisa 

kita lihat salah satunya melalui butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. 
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Pertanyaan yang diajukan pada kemudahan yang dirasakan melihat kepada 

beberapa aspek yaitu karena sistem informasi akademik online tersebut dapat 

digunakan dengan mudah oleh pengguna. 

Penyerapan kognitif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

pengguna terhadap sistem informasi online yang ada pada Perguruan Tinggi di 

Kota Batam. Untuk melihat lebih dalam hal yang menunjukkan mengapa variabel 

penyerapan kognitif memiliki pengaruh signifikan bisa kita lihat salah satunya 

melalui butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner. Pertanyaan yang diajukan 

pada penyerapan kognitif melihat kepada beberapa aspek yaitu karena pada saat 

menggunakan sistem informasi akademik online tersebut pengguuna mendapatkan 

kenyamanan dalam menggunakan sehingga dapat menggunakan dengan baik 

tanpa ada gangguan dari lingkungan sekitar.  

 

5.2 Keterbatasan   

 Adapun keterbatasan yang dihadapi penelitian dilakukan seperti:  

1. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 6 variabel yaitu kualitas 

informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, keuntungan yang dirasakan, 

kemudahan yang dirasakan dan penyerapan kognitif sementara masih 

banyak variabel lain yang bisa digunakan sesuai dengan teori kesuksesan 

sistem informasi. 

2. Pengumpulan data untuk penelitian ini cukup sulit dilakukan dikarenakan 

sulitnya mendapatkan ijin untuk pengumpulan data di beberapa perguruan.  
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5.3 Rekomendasi  

Adapun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan 

pengukuran kepuasan pengguna dengan variabel yang berbeda seperti user 

ability dan service availability (Shaltoni, Khraim, Abuhamad, & Amer, 

2015) sehingga penelitian dapat mengukur kemampuan pengguna yang 

menggunakan juga serta layanan yang ada dalam penggunaan sistem 

informasi online yang tersedia. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menyerahkan surat pengantar secepat 

mungkin agar pengambilan data bisa cepat diproses. Peneliti dapat langsung 

bertemu dengan pimpinarosn atau kenalan yang ada di perguruan tinggi 

tersebut untuk menyampaikan secara lisan tujuan dari pengumpulan tersebut 

jika memungkinkan. 

 

5.4 Impilikasi Manajerial   

Berdasarkan hasil penelitian ini sistem informasi akademik online yang ada 

pada perguruan tinggi di Kota Batam sudah baik. Namun masih banyak yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi 

akademik online.  

Perguruan tinggi bisa meningkatkan kualitas sistem dari sistem informasi 

akademik online yang dengan kecepatan akses sistem lebih cepat tidak banyak 

error yang ada pada sistem tersebut. Kualitas informasi pada pada sistem 
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informasi akademik online juga bisa ditingkatkan dengan menyajikan informasi 

yang lebih lengkap, akurat, dapat dipercaya dan rapi. 

Dalam kualitas pelayanan dari sistem informasi akademik online perguruan 

tinggi bisa berkoordinasi dengan pengelola sistem untuk meningkatkan respon 

dan mempercepat waktu pelayanan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan 

pengguna kepada sistem informasi akademik online tersebut. Dalam hal 

meningkatkan kemudahan yang dirasakan perguruan tinggi dengan melengkapi 

sistem informasi akademik dengan panduan yang lengkap dan mudah dipahami.  

 Perguruan tinggi harus dapat meningkatkan penyerapa kognitif mahasiswa 

kedepannya dikarenakan berdasarkan hasil pengukuran nilai rata-rata masih 2,6. 

Penyerapan kognitif bisa ditingkatkan dengan membuat navigasi yang user 

friendly mulai dari pemilihan desain dan letak menu yang ada pada sistem 

informasi akademik online sehingga mahasiswa bisa nyaman menggunakannya.  
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