
 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 406 

mahasiswa sebagai responden, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Line Today sebagai media penyedia informasi berdasarkan variabel 

Perceived Ease of Use terhadap variabel Acceptance adalah berpengaruh 

signifikan, yang mana setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel 

Perceived Ease of Use maka terjadi peningkatan sebesar 0,051 pada variabel 

Acceptance. Hal ini berarti untuk variable Perceived Ease of Use mampu 

menjelaskan bahwa pengguna menerima line today karena dapat 

memudahkan mereka dalam menemukan sebuah informasi. 

2. Line Today sebagai media penyedia informasi berdasarkan variabel 

Perceived Usefulness terhadap variabel Acceptance adalah berpengaruh 

signifikan, yang mana setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel 

Perceived Usefulness maka terjadi peningkatan sebesar 0,612 pada variabel 

Acceptance. Hal ini berarti untuk variable Perceived Usefulness mampu 

menjelaskan bahwa pengguna menerima line today karena dapat 

meningkatkan pekerjaan mereka sehingga tidak memerlukan waktu lama 

untuk mencari informasi terkini. 
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3. Secara keseluruhan model regresi yang diteliti mampu menjelaskan 

130,924% dari variabel Acceptance untuk mengetahui tingkat penerimaan 

Line Today sebagai media penyedia informasi. 

5.2 Implikasi Penelitian 

Sesuai dari hasil regresi pada penelitian ini bahwa variabel Perceived 

Ease of Use dan Perceived Usefulness berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Acceptance dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Adapun variable yang 

memiliki pengaruh paling tinggi adalah Perceived Usefulness. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi variabel Perceived Usefulness suatu sistem 

atau teknologi informasi maka akan meningkatkan penerimaan seseorang terhadap 

line today sebagai media penyedia informasi. 

 

5.3 Saran 

Peneliti sadar bahwa penelitian yang dilakukan jauh dari sempurna, maka 

diharapkan pada penelitan selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik 

lagi dari penelitian yang ada saat ini. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Diharapkan dapat menambahkan persepsi lain dari model Technology 

Acceptance Model (TAM). 

2. Populasi yang dijadikan sampel penelitian dapat diperluas yaitu tidak hanya 

melibatkan mahasiswa aktif, akan tetapi lebih menyeluruh seperti dosen 

maupun staff administrasi Universitas Internasional Batam. 
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