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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menentukan kepuasan mahasiswa S1 akuntansi dalam mengakses sistem 

informasi mahasiswa (SIMAS) di STIE Perbanas Surabaya. Sampel yang di 

gunakan adalah mahasiswa S1 akuntansi yang sedang mengambil mata kuliah 

analisis perancangan sistem di STIE Perbanas Surabaya. Faktor-faktor yang di 

identifikasi adalah faktor isi, bentuk, akurasi, ketepatan waktu, kemudahan 

penggunaan, keamanan dan privasi, serta kecepatan respon media. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer yaitu 

menyebarkan kuisoner.  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil intepretasi penelitian yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka didapatkan beberapa kesimpulan tentang faktor-faktor yang 

menentukan kepuasan pengguna SIMAS sebagai berikut : 

1. Penggunaan SIMAS oleh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya menurut 

data tabulasi paling lama digunakan sekitar < 30 menit. Untuk tempat 

akses, mahasiswa lebih banyak mengakses SIMAS dari luar area kampus, 

karena responden beranggapan mengakses SIMAS dari luar area kampus 

akan lebih cepat. 
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2. Dari isi SIMAS sudah memenuhi kepuasan pengguna, responden 

menganggap isi SIMAS sudah menyediakan informasi yang tepat, lengkap 

dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini adalah mahasiswa. 

3. Layout SIMAS menurut para responden dalam memberikan informasi 

masih sangat baik. Untuk desain dari SIMAS, para responden beranggapan 

bahwa layout perlu adanya perubahan. Sehingga kepuasan pengguna akan 

SIMAS akan meningkat. 

4. Akurasi informasi di dalam SIMAS masih sangat baik. Tingkat kesalahan 

yang ada masih sedikit dan dapat diminimalisir, sehingga kepuasan 

pengguna atas SIMAS masih baik dan terjaga. 

5. Ketepatan waktu informasi yang ada di SIMAS sangat baik. Informasi 

yang diberikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Meskipun ada beberapa informasi yang terkadang tidak tepat waktu dan 

membuat informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada 

mahasiswa. 

6. SIMAS untuk para pengguna sangat mudah digunakan. Bentuk SIMAS 

yang simple membuat para pemakai tidak merasa kebingungan ketika 

membuka SIMAS. Walau dalam penggunaan pencarian dengan 

menggunakan keyword masih kurang maksimal, sehingga mahasiswa 

harus mencari sampai ke bawah untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 

7. Keamanan dari SIMAS itu sendiri sudah sangat bagus. Password yang 

diberikan oleh tim ICT STIE Perbanas Surabaya sudah sangat melindungi 

akun pribadi masing-masing mahasiswa agar tidak dibuka oleh pihak-
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pihak yang tidak bertanggung jawab. Walau ada kasus tentang 

pembobolan akun SIMAS oleh orang lain, hal ini disebabkan karena 

mahasiswa kurang bisa menjaga password yang diberikan kepada mereka. 

8. Kecepatan respon media dalam hal ini SIMAS sangat lambat bila 

digunakan di dalam kampus. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

mahasiswa yang membuka SIMAS secara bersamaan dalam waktu yang 

sama. Penggunaan wi-fi dalam kampus untuk membuka SIMAS menjadi 

salah satu faktor lambatnya kecepatan respon SIMAS.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, keterbatasan ini perlu diperhatikan 

agar dapat diperbaiki oleh peneliti-peneliti selanjutnya : 

1. Generalisasi hasil penelitian ini masih terbatas karena sampel yang 

digunakan kurang luas. 

2. Karena sedikitnya pertanyaan tersebut dimungkinkan dapat mempengaruhi 

hasil penelitian. 

3. Jumlah pertanyaan yang ada dalam kuisioner jumlahnya mungkin terlalu 

banyak, sehingga membuat responden sedikit malas untuk menjawab 

pertanyaan yang ada dalam kuisioner. 
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5.3. Saran 

Keterbatasan di atas dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang diajukan untuk 

penelitian selanjutnya adalah : 

1. Tercapainya generalisasi penelitian dapat tercipta dengan perluasan sampel 

yang digunakan, yaitu tidak terbatas hanya dalam satu kelas dan salah satu 

angkatan serta salah satu jurusan. 

2. Peneliti ini hanya meneliti tujuh variabel selanjutnya diharapkan 

menambah variabel yang akan dijadikan variabel penelitian yang diduga 

menentukan kepuasan mahasiswa dalam mengakses sistem informasi 

mahasiswa di STIE Perbanas. 

3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas 

bagi pihak yang berkepentingan. 
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