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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi        

penerimaan dan penggunaan dalam menggunakan layanan laporan kinerja di lingkup 

Kementerian Dalam Negeri dengan aplikasi SiKerja. Metode yang digunakan dalam 

mengukur dan memprediksi perilaku pengguna teknologi informasi pada penelitian ini 

adalah metode TAM, sedangkan alat analisis SEM dan PLS 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang berkaitan dengan analisis penerimaan dan 

penggunaan SiKerja lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengukuran yang telah dilakukan adalah bahwa data yang telah saya olah 

telah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Hal tersebut berdasarkan seluruh 

nilai outer model dan inner model telah memenuhi syarat.  

2. Faktor kemudahan dan kemanfaatan sangat berpengaruh terhadap pegawai dalam 

menggunakan dan menerima aplikasi SiKerja. Karena nilai keterhubungan antar 

variabel yang di pengaruhi oleh variabel PEOU dan PU memiliki nilai yang      

paling besar. 

3. Dari 7 hipotesis yang di ajukan terdapat 5 hipotesis yang menunjukan berpengaruh 

signifikan dan 2 hipotesis yang kurang berpengaruh signifikan. Ini di ketahui 

karena nilai yang didapat saat melakukan uji validitas dan realibilitas kurang dari 

batas yang dapat dikatakan saling berpengaruh signifikan. 

4. Dari hasil analisis yang didapat mayoritas pegawai menyatakan bahwa aplikasi 

SiKerja bermanfaat dalam membantu kerja para pegawai. Karena dari 7 hipotesis 

ada 5 yang berpengaruh signifikan, sehingga dikatakan aplikasi SiKerja  

bermanfaat. 
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5.2  Saran 

 

Di dalam penelitian ini, model penelitian berfokus terhadap analisis tingkat 

penerimaan dan penggunaan SiKerja dilingkungan Kementerian Dalam Negeri oleh  

pegawai aktif dengan pendekatan model penelitian dari TAM (Technology Acceptance 

Model) dengan variabel perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using, 

behavioral intetntion use, dan actual system use. 

  

Pada penelitian selanjutnya, selain variabel–variabel yang sudah disebutkan pada 

penelitian ini, maka: 

1. Di masa yang akan datang kemungkinan akan terdapat perubahan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan di aplikasi SiKerja. Sehingga 

penelitian berikutnya, diharapkan dapat menggunakan konsep-konsep penerimaan 

yang lain dan terkini misalnya Technology Acceptance Model 3 (TAM 3) dan 

Theory of Planned Behavior (TPB), Integration of Innovation Diffusion Theory 

(IDT) atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 

2. Penelitian dapat dilanjutkan dengan mencari atau menggunakan variabel lain yang 

dapat digunakan untuk pengukuran aplikasi SiKerja Kementerian Dalam Negeri.  

3. Dengan model penelitian dengan permasalahan sama, misalnya variabel result 

demonstrability (hasil demonstrasi), perception of external control (persepsi 

kontrol eksternal), job relevance (keterkaitan pekerjaan), experience (pengalaman) 

dan variabel lainnya. 

4. Guna memperoleh hasil yang lebih baik mengenai penerimaan dan penggunaan 

aplikasi SiKerja perlu dilakukan penambahan ukuran sampel agar objek penelitian 

menjadi luas, sehingga data yang digunakan dapat mencapai normalitas data yang 

lebih besar dan hasil yang baik. 
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