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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif 

terhadap penggunaan internet. Bahwa semakin tinggi kualitas informasi 

maka akan menyebabkan peningkatan penggunaan internet oleh mahasiswa 

sebagai salah satu sumber pustaka. Kualitas informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna yakni informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan 

bisa dipercaya, hal tersebut akan mempengaruhi pengguna untuk 

memperoleh kualitas informasi sebagai salah satu sumber pustaka. 

2. Penelitian ini membuktikan bahwa computer self efficacy tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan internet. Hal ini dikarenakan jawaban dari responden 

rata-rata mengacu pada jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju 

dikarenakan beberapa alasan yakni menurut responden Setiap orang dapat 

mengakses internet jika tersedia koneksi dan medianya, tp mayoritas tidak 

memahami apa itu internet. Setiap orang bisa memahami istilah yang 

berkaitan dengan software dan hardware tetapi hanya dasarnya saja, 

dikarenakan pengetahuan tiap orang berbeda, banyak hal yang salah kaprah 

mengenai pemahaman hardware dan telah menyebar luas melalui lisan, dan 

akhirnya informasi tersebut digunakan sebagai senjata untuk oknum oknum 
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yg tidak bertanggung jawab untuk mengkelabui seseorang. Sehingga 

ditemukan nilai thitung sebesar 0,264 lebih kecil daripada ttabel dengan nilai 

signifikansi 0,05 yakni sebesar 1,984 (0,264 < 1,984), dari hasil tersebut 

dinyatakan bahwa computer self efficacy tidak berpengaruh pada 

penggunaan internet oleh mahasiswa sebagai salah satu sumber pustaka. 

3. Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh 

positif terhadap penggunaan internet. Artinya semakin banyak mahasiswa 

yang telah merasakan bahwa penggunaan internet dapat meningkatkan 

kinerja, menambah produktivitas, dan meningkatkan efektivitas kinerja, 

serta merasakan manfaat bagi individu dari internet tersebut, oleh karena itu 

semakin banyak orang yang memanfaatkan internet sebagai salah satu 

sumber pustaka maka tingkat penggunaan internet juga akan meningkat. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Jumlah sampel dan populasi kurang luas dan masih terbatas karena dalam 3 

kota hanya di ambil 1 universitas saja oleh peneliti yakni Universitas 

Muhammadiyah Gresik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 

dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah sedikit, yakni hanya 

kualitas informasi, computer self efficacy dan persepsi kebermanfaatan (X) 

dan penggunaan internet (Y). 
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5.3 Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan 

pengaruh kualitas informasi, computer self efficacy dan persepsi kebermanfaatan 

terhadap penggunaan internet oleh mahasiswa : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas. Sampel dalam 

penelitian ini sangat terbatas karena sampel diambil disaat sebagian 

kampus ada yang sudah liburan UAS. Peneliti menganjurkan untuk 

menyebarkan kuesioner sebelum UAS atau saat belajar mengajar aktif. 

Sehingga sampel yang tersebar menyebar luas di kalangan mahasiswa. 

2.  Menambah atau mengganti variabel penelitian yang terkait dengan 

penggunaan internet dengan variabel-variabel lain seperti kemampuan 

individual, norma subjektif, kepuasan pengguna dan IT Actual 

Competency. 


