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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berkut : 

1. Kualitas sistem berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap 

penggunaan dan kepuasan pengguna, dilihat dari t-statistik yang memiliki 

nilai 1,045, 0,448 dan p-value 0,297, 0,655. Artinya tidak ada hubungan. 

Jika kualitas sistem RDS baik ataupun buruk tidak diikuti oleh baik atau 

buruknya penggunaan dan kepuasan pengguna aplikasi RDS. Oleh 

karena itu, manajemen PT KAI DAOP 8 Surabaya perlu untuk 

meningkatkan kualitas sistem aplikasi RDS agar mampu mempengaruhi 

penggunaan aplikasi RDS, yaitu sebuah pengaruh yang signifikannya di 

atas t-statistik dan dibawah p-value. Dimana, jika kualitas sistem 

aplikasi RDS meningkat maka akan diikuti oleh  penggunaan dan 

kepuasan pengguna aplikasi RDS yang baik. 

2. Kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan akan tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna, 

dilihat dari t-statistik yang memiliki nilai 2,272, 1,208 dan p-value 0,024, 

0,227. Artinya ada hubungan antara kualitas informasi aplikasi RDS 

dengan penggunaan aplikasi RDS dan tidak ada hubungan dengan 

kepuasan pengguna. Jika kualitas informasi baik maka akan 

meningkatkan penggunaaan dan kepuasan pengguna aplikasi RDS. Oleh  



91 

 
 
 
 
 

karena itu, manajemen PT KAI perlu untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas informasi aplikasi RDS dengan tetap memberikan 

informasi yang dibutuhkan pengguna secara lengkap, up to date dan 

relevan, dan memperbaikai kualitas informasi aplikasi RDS agar bisa 

mendorong kepada kepuasan pengguna. 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan 

terhadap kepuasan pengguna dan signifikan terhadap penggunaan, dilihat 

dari t-statistik yang memiliki nilai 0,254, 2,723 dan p-value  0,800, 0,007. 

Artinya, ada hubungan antara kulalitas pelayanan RDS dengan 

penggunaan dan tidak ada hubungan dengan kepuasan pengguna. Jika 

kualitas pelayanan RDS baik maka akan diikuti oleh peningkatan 

penggunaan dan kepuasan pengguna aplikasi RDS. Oleh karena itu, 

manajemen PT KAI perlu untuk mempertahan kualitas pelayanan 

aplikasi RDS agar bisa mempertahankan kondisi penggunaaan aplikasi 

RDS yang baik dan memperbaiki kualitas layanan aplikasi RDS agar 

bisa mendorong kondisi kepuasan pengguna 

4. Penggunaan berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap 

Kepuasan Pengguna, dilihat dari t-statistik yang memiliki nilai 0,448 dan 

p-value 0,655. Artinya, tidak ada hubungan antara penggunaan RDS 

dengan kepuasan pengguna aplikasi RDS. Jika pengunaan RDS baik 

atau buruk maka tidak akan diikuti oleh peningkatan kepuasan pengguna 

aplikasi RDS. Oleh karena itu, manajemen PT KAI perlu untuk 
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memperbaiki penggunaan aplikasi RDS agar bisa mendorong kondisi 

kepuasan pengguna. 

5. Penggunaan signifikan terhadap manfaat-mnfaat bersih, dilihat dari t-

statistik yang memiliki nilai 3,100 dan p-value 0,002. Artinya, ada 

hubungan antara penggunaan RDS dengan manfaat bersih aplikasi RDS. 

Jika pengunaan RDS baik atau buruk maka akan diikuti oleh 

peningkatan manfaat-manfaat bersih aplikasi RDS. Oleh karena itu, 

manajemen PT KAI perlu untuk memperbaiki penggunaan aplikasi RDS 

agar bisa mendapatkan manfaat bersih yang maksimal. 

6. Kepuasan pengguna signifikan terhadap manfaat-manfaat bersih, dilihat 

dari t-statistik yang memiliki nilai 2,916 dan p-value 0,004. Artinya, ada 

hubungan antara kepuasan penggunaan RDS dengan manfaat bersih 

aplikasi RDS. Jika kepuasan penguna RDS baik atau buruk maka akan 

diikuti oleh peningkatan manfaat-manfaat bersih aplikasi RDS. Oleh 

karena itu, manajemen PT KAI perlu untuk mempertahankan kepuasaan  

penggunaan aplikasi RDS agar bisa terus mendapatkan manfaat-manfaat 

bersih yang maksimal. 

7. Berdasarkan pengujian hipotesis di atas untuk mendapatkan manfaat-

manfaat bersih harus memperbaiki kualitas sistem, kualitas informasi dan 

kualitas layanan sehingga mempermudah dan menambah pengetahuan 

dalam hal pengiriman dan pembuatan surat. Akibatnya pekerjaan menjadi 

lebih cepat dan bisa mengurangi waktu pencarian data. 
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8. Berdasarkan pengujian hipotesis di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel yang mempengaruhi kesuksesan penggunaan RDS adalah  

kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan. Meski hanya 

kulitas informasi dan kualitas layanan saja yang berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan dan terhadap kepuasan tidak signifikan, tapi 

pengaruh kualitas sitem terhadap penggunaan dan kepuasan pengguna 

tidak signifikan.  

 

 

5.2 Rekomendasi 

  

 Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dan diolah secara statistik, RDS 

sudah berjalan dengan baik akan tetapi untuk dapat lebih meningkatkan 

keberhasilan RDS melalui peningkatan komponen-komponen penting yang 

diambil dari analisis responden di lapangan terhadap kualitas RDS dalam 

penilaiannya terhadap RDS menggunakan pendekatan model Delone dan 

McLean. 

Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan telah diuji 68 

responden. Melalui hasil penilaian responden di lapangan dari proses input data 

yang telah dilakukan, aplikasi RDS belum optimal dari penilaian responden 

sehingga:  

1. Perlu diberikan panduan berupa gambar langkah-langkah cara penggunaan 

aplikasi RDS sehingga memudah penggunanya. 

2. Perlunya ada pemberitahuan simpan dan kirim di fungsi pengiriman. 
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3. Lebih di bedakan isi formnya dari 3 fungsi yg ada di aplikasi RDS sehingga 

tidak membingungkan pengguna pada saat mengoprasikannya. 

4. Perlunya perbaikan fungsi pencarian untuk memudahkan pegawai dalam 

menemukan dan mencari data dalam aplikasi RDS. 

Dari tiga rekomendasi di atas berdasarkan hasil dari analisis dan fakta di 

lapangan yaitu dari pegawai PT.KAI. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

variabel lainnya yaitu kualitas sistem yang menjadi acuan untuk membuat 

rekomendasi yang natinya akan membantu untuk perbaikan aplikasi RDS 

kedepannya.   

 

 

5.3 Saran 

1. Penelitian ini hanya berdasarkan pada persepsi responden saja, karena itu 

hasil yang diperoleh sangat tergantung oleh pemahaman responden pada 

item-item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan juga keseriusan 

responden dalam mengisi setiap pertanyaan tersebut. 

 

2. Penggunaan aplikasi RDS belum mampu mempengaruhi penggunaan oleh 

karena itu perlu ditingkatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas 

pelayanan. Selain itu, sebaiknya pegawai menjaga agar meningkatkan 

pemahaman pengoprasian mengenai aplikasi RDS ini agar dapat 

meningkatkan kepuasan pengguna. 

 

3. Dalam penelitian ini meskipun jumlah sampel sudah memenuhi asumsi, 

tetapi untuk penelitian selanjutnya masih perlu diperbesar agar hasilnya 
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lebih representatif sehingga dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya di 

lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


