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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1         Kesimpulan 

Didasari oleh riset terhadap 356 mahasiswa yang penulis jadikan sebagai 

responden, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Uang elektronik Gopay sebagai alat bertransaksi pada aplikasi Gojek didasari 

oleh variabel Percaived Ease of Use terhadap Acceptance memiliki pengaruh 

yang signifikan, jika terjadi kenaikan satu satuan pada Percaived Ease of Use 

maka terjadi kenaikan nilai sebesar 0,334 pada Acceptance. Dapat diartikan 

variabel Percaived Ease of Use menjelaskn bahwa pengguna menerima uang 

elektronik Gopay sebagai alat bertransaksi pada aplikasi Gojek. 

2. Uang Elektronik Gopay sebagai alat bertransaksi pada aplikasi Gojek didasari 

oleh variabel Percaived Usefulness terhadap Acceptance memiliki pengaruh 

yang siginifikan, jika terjadi kenaikan satu satuan pada Percaived Usefulness 

maka terjadi kenaikan nilai sebesar 0,460 pada Acceptance. Dapat diartikan 

variabel Percaived Usefulness menjelaskan bahwa pengguna menerima uang 

elektronik Gopay dikarenakan dapat membantu kinerja mereka dan tidak 

diperlukannya lebih banyak waktu saat bertransaksi pada aplikasi Gojek. 

3.  Secara keseluruhan hasil analisa model regresi pada penelitian ini mampu 

menjelaskan 91,413% pada variabel Acceptance untuk mengetahui tingkat 

diterimanya uang elektronik Gopay sebagai alat bertransaksi pada aplikasi 

Gojek. 

4. Pertanyaan yang memiliki hasil analisa tertinggi ialah pertanyaan pada 

variabel Percaived Usefulness ke-5, yang mana isi dari pertanyaan ini adalah: 

“Menggunakan uang elektronik Gopay menjawab kebutuhan saya dalam 

memilih metode pembayaran” sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

kebanyakan dari responden memiliki kebutuhan yang hamper serupa, yaitu 

memilih metode pembayaran yang tepat, nyaman dan mudah dilakukan yaitu 

Gopay. 
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5.2 Implikasi Riset 

 Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa regresi pada penilitian ini 

ialah variabel Percaived Ease of Use dan Percaived Usefulness berpengaruh 

signifikan terhadap Acceptance dengan ragam tingkatan pengaruh. Variabel yang 

memegang pengaruh tertinggi ialah variabel Percaived Ease of Use. Kemudian 

kesimpulan yang dapat diambil ialah semakin tinggi penerapan variabel Percaived 

Ease of Use pada suatu sistem maka terjadi peningkatan penerimaan seseoran 

kepada uang elektronik Gopay sebagai alat bertransaksi. 

 

5.3 Saran  

 Penulis sadar bila masih banyak terdapat kekurangan pada riset yang 

dilakukan penulis, diharapkan pada peneliti selanjutnya mampu memberikn hasil 

yang lebih baik lagi dari riset saat ini. Berikut ialah saran untuk riset-riset 

berikutnya: 

1. Dimohon mampu menambah persepsi lainya dari model penelitian 

Technology Acceptance Model.  

2. Mampu meluaskan populasi yang peneliti sebelumnya jadikan sebagai sampel 

yakni tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja, melainkan segala komponen 

sivitas akademik yang ada pada Universitas Internasional Batam dan 

Universitas Batam. 

3. Dapat dilihat pada kesimpulan bahwa hasil Uji T menunjukkan nilai 0,334 

atau 33,4% untuk variabel Perceived Ease of Use dan 0,460 atau 46% untuk 

variabel Percaived Usefulness sehingga dapat disimpulkan ke 2 variabel 

memiliki pengaruh kecil, yaitu 50%. Diharapkan pada peneliti selanjutnya 

dapat menghasilkan nilai yang lebih baik. 

4. Untuk uji signifikansi simultan atau Uji F hasil yang didapatkan ialah 91,4% 

hal ini menjelaskan bahwa variabel Percaived Ease of Use dan Percaived 

Usefulness secara berbarengan mempengaruhi variabel Acceptance sehingga 

disarankan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel baru dimana dapat 

dikorelasikan dengan variabel yang sudah saat ini akan tetapi nilai yang 

dihasilan tetap baik. 
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