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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan pada BAB IV maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran, diantaranya adalah sebagai berikut. 

 

4.4 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis di BAB IV dan beberapa bukti yang sudah terkumpul 

terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, diantaranya: 

1.  Tingkat penerimaan penggunaan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 

juga dapat dilihat dari hasil hubungan antara masing-masing variabel dapat 

disimpulkan bahwa variabel niat berperilaku  berpengaruh terhadap variabel 

perilaku pengguna memiliki persentase pengaruh yang signifikan sebesar 

66%.  

2.  Faktor-faktor yang lebih berpengaruh dalam penggunaan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya bagi mahasiswa Stikom Surabaya dapat 

dibagi menjadi 2 sesuai dalam model UTAUT, yaitu niat untuk berperilaku 

yang mempengaruhi perilaku pengguna dan kondisi yang menfasilitasi yang 

mempengaruhi perilaku pengguna. 

a) Pengaruh niat untuk berperilaku terhadap perilaku pengguna memiliki nilai 

C.R. sebesar 17,235. Hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa masih memiliki 

niat yang kecil dalam menggunakan website Kemahasiswaan Stikom. Dari 

niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel ekspektasi usaha, 

ekspektasi kinerja, dan faktor sosial. Nilai pengaruh terbesar dari ketiga 

variabel tersebut adalah variabel Ekspetasi Kinerja yang dimoderasi oleh 
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gender dengan nilai C.R. sebesar 81,714. Hal ini menjelaskan bahwa 

penggunaan website Kemahasiswaan Stikom dipengaruhi oleh ekspetasi 

kinerja.  

b) Perilaku pengguna dipengaruhi oleh kondisi yang menfasilitasi sebesar 

4,872. hal ini memiliki arti bahwa kondisi yang menfasilitasi seperti 

jaringan lebih mempengaruhi mahasiswa dalam menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya. Pada pengaruh variabel kondisi yang 

menfasilitasi dimoderasi oleh umur. Dari hasil perhitungan menjelaskan 

bahwa moderasi umur lebih memperkuat pengaruh dari kondisi yang 

menfasilitasi terhadap perilaku pengguna dengan nilai sebesar 110,982. 

 

4.5 Saran 

Dari hasil analisis yang diperoleh maka dapat diketahui faktor mana yang 

lebih menjadi fokus bagi Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam mengembangkan 

website Kemahasiswaan Stikom Surabaya. Pada hal ini yang menjadi prioritas 

Kemahasiswaan adalah faktor niat untuk berperilaku. Dapat dilihat dari hasil 

analisa bahwa pengaruh terkecil dari niat untuk berperilaku adalah pengaruh sosial, 

artinya penggunaan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya harus 

disosialisasikan secara terus menerus dan diadakan pelatihan kepada mahasiswa 

agar dapat mengetahui kelebihan apa saja yang ada jika menggunakan website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dalam proses perkuliahan non akademik 

sehingga mahasiswa memiliki niat atau keinginan dalam menggunakan website 

Kemahasiswaan tersebut. Dan adanya pembaruan atau penyegaran pada website 

Kemahasiswaan Stikom Surabaya dengan interface yang lebih bagus lagi dan 
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tambahan fungsi baru yang sekira nya dapat membantu mahasiswa selama kuliah 

di Stikom Surabaya. 

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu menghilangkan 2 variabel 

moderator dan tools untuk menganilis model SEM dianjurkan untuk penelitian 

berikutnya menggunakan PLS, dikarenakan jika menggunakan tools AMOS 

dengan jumlah data yang banyak hasil yang didapatkan kurang bagus. Saran untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan hal itu dalam proses analisis 

data karena dapat mengetahui data yang tidak signifikan dan berpengaruh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


