
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini berusaha untuk memperoleh bukti empiris pengaruh antara 

resiko kinerja, resiko keamanan, resiko sosial, resiko waktu, resiko privasi 

terhadap adopsi mobile payment dengan inovasi adopsi sebagai moderasi.  

 Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa resiko kinerja 

berpengaruh signifikan negatif terhadap adopsi mobile payment. Berarti jika 

semakin tingginya persepsi konsumen mengenai resiko kinerja maka semakin 

kecil kemungkinan untuk mengadopsi mobile payment.  

 Hasil dari variabel resiko keamanan yaitu berpengaruh signifikan negatif 

terhadap adopsi mobile payment. Hal ini berarti jika semakin tinggi persepsi 

konsumen mengenai resiko keamanan maka semakin kecil kemungkinan untuk 

mengadopsi mobile payment. Begitu juga dengan variabel resiko sosial yang 

berpengaruh signifikan negatif terhadap adopsi mobile payment. Hal ini berarti 

jika semakin tinggi persepsi konsumen mengenai resiko sosial maka semakin 

kecil kemungkinan untuk mengadopsi mobile payment. 

 Berbeda dengan variabel resiko waktu dimana hasil penelitian tidak 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap adopsi mobile payment. Hal ini berarti 

tidak ada hubungan signifikan antara variabel resiko waktu dan adopsi mobile 

payment. Variabel resiko privasi yang  berpengaruh signifikan positif terhadap 

adospi  mobile payment.. Hal ini berarti jika semakin tinggi persepsi konsumen 
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mengenai resiko privasi maka semakin tinggi kemungkinan untuk adopsi mobile 

payment. 

  Pengaruh inovasi adopsi terhadap hubungan antara resiko kinerja, resiko 

keamanan, resiko sosial, resiko waktu dan resiko privasi dan adopsi mobile 

payment yaitu berpengaruh signifikan positif. Hal ini berarti inovasi adopsi 

memiliki pengaruh positif terhadap persepsi resiko dan adopsi mobile payment. 

 
5.2 Keterbatasan 

 Dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan yang mengakibatkan 

kurang sempurnanya penelitian ini yaitu peneliti hanya memfokuskan penelitian 

pada persepsi resiko sebagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam adopsi 

mobile payment meskipun terdapat faktor lain yang bisa digunakan dalam 

penelitian. Faktor lain yang mempengaruhi adopsi mobile payment antara lain 

Theory of Planned Behavior  (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM). 

 
5.3 Rekomendasi 

Terdapat berbagai rekomendasi dari penulis agar dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yaitu penulis mengharapkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan sampel yang dilakukan peneliti 

diharapkan dapat lebih tersebar ke seluruh Indonesia. Dimana dalam penelitian 

ini, sampel yang digunakan hanya konsumen yang pernah menggunakan mobile 

payment di Batam. Selain itu, penulis selanjutnya dapat menggunakan device lain 

seperti adopsi kartu kredit, online transfer dan lainnya untuk melihat pengaruhnya 

hasil penelitian. 

Yenny Christina, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Adopsi Mobile Payment Di Batam, 2015 
UIB Repository©2015 




