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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan, analisis dan implementasi yang dilakukan 

dalam pengembangan sistem, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem 

Pengelolaan Endorsement Talent Berbasis Web di The Ateam Management 

memiliki persepsi kegunaan bagi pengguna sistem yaitu client, manager talent, 

dan IT management.  

Uji validitas pada sistem pengelolaan endorsement talent berbasis web di 

The Ateam Management menghasilkan keluaran yaitu dari 14 butir pertanyaan 

yang diajukan, 12 butir pertanyaan dinyatakan valid yang didapatkan dari 

perbandingan r hitung setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel pada 

skala 5% karena pengujian sistem ini merupakan uji sosial. 

Uji reliabilitas Cronbach Alpha menghasilkan nilai 0,630 dari 12 butir 

pertanyaan yang diujikan. Sehingga disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan 

dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan yaitu 0,630 

bernilai positif dan lebih besar dari nilai minimal Cronbach Alpha yaitu 0,600.  

Hasil analisis regesi linear yang didapatkan memberikan hasil keluaran 

bahwa dari 12 instrumen pertanyaan dinyatakan sistem pengelolaan endorsement 

talent berbasis web di The Ateam Management memiliki persepsi kegunaan bagi 

pengguna dengan nilai total tingkat kemeyakinan dan kepercayaan sebesar 82,4% 

dan memiliki kemungkinan kesalahan sebesar 17,6%. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya yang mengacu 

pada hasil penelitian ini, yaitu menambahkan metode lain selain menggunakan 

TAM (Technology Acceptance Model) seperti metode TRA (Theory of Reasoned 

Action). PEOU (Perceived Easy Of Use)  

Sistem pengelolaan endorsement talent berbasis web di The Ateam 

Management masih memerlukan pengembangan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan kerja dan meningkatkan produktifitas setiap penggunanya dengan cara 

pengembangan lebih lanjut untuk pemesanan talent lebih praktis dan tingkatan 

kegunaan lebih baik dari sistem sebelumnya. 

Pengembangan lanjutan dari sistem yang dimaksud antara lain adalah 

pembuatan Sistem Pengelolaan Endorsement Talent Berbasis Mobile App di The 

Ateam Management sehingga diharapkan dapat diakses melalui aplikasi mobile 

dan kompatibel di android maupun Ios. 

Selain pembuatan aplikasi berbasis mobile, pengembangan lanjutan dari 

sistem yang juga penting adalah mengubah dan membuat sistem pembayaran yang 

masih semi manual menjadi terintegrasi dengan pembayaran yang bersifat 

realtime seperti pembayaran yang terkoneksi langsung melalui kerjasama dengan 

pihak bank dan dapat divalidasi secara langsung tanpa harus mengunggah bukti 

pembayaran semi manual. 


