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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis di atas, kesimpulan yang didapat adalah 

sebagai berikut. 

1. Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward using 

dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015) yang menyatakan bahwa perceived 

usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward using. 

2. Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward using 

dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015) yang menyatakan bahwa perceived 

ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward using. 

3. Attitude toward using berpengaruh positif terhadap behavioral intention 

dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015) yang menyatakan bahwa attitude 

toward using berpengaruh positif terhadap behavioral intention. 
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5.2. Saran 

 Kartu Tap Cash Semarang Hebat ini baru dilaunching oleh Walikota 

Semarang pada tanggal 17 Februari 2017, yang mana kartu ini merupakan hasil 

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang, DISHUB dan BNI untuk 

menciptakan Semarang Smart City. Kartu ini dianjurkan oleh Bapak Hendi selaku 

Walikota Semarang untuk mempermudah transkasi masyarakat kota Semarang. 

Saat ini akseptasi atau penggunaan kartu Tap Cash Semarang Hebat dapat 

digunakan di Bus Rapid Transit Semarang (BRT), Alfamart, tenant-tenat yang 

bekerjasama dengan BNI untuk saat ini seperti Toko Alat Tulis Merbabu, 

Togamas, Bandeng Djuwana, Cafe Tekodeko, Loenpia Mbak Lien, dan di Tol 

Jasamarga.  

 Dalam hubungannya dengan perceived usefulness, Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI masih baru membuat kartu ini belum dikenal banyak orang dan 

masih banyak orang belum mengetahui kegunaaan dari kartu ini. Kerja sama 

dengan tenant-tenant juga masih sangat terbatas, belum tersebar luas menjadikan 

calon pengguna kadang menjadi tidak tertarik untuk membeli kartu ini. Sehingga 

saran yang diberikan bagi pihak BNI dapat menekankan promosi dalam kegunaan 

tap cash ini dan memperbanyak kerjasama dengan tenant-tenat. 

 Dalam hubungannya dengan perceived ease of use, Tap Cash Semarang 

Hebat by BNI apabila sudah banyak bekerja sama dengan tenant-tenant lainnya 

dan memperbanyak edukasi penggunaan Tap Cash khususnya terhadap para orang 

tua yang mana mereka dapat memberi Tap Cash kepada anak agar pengeluaran 

transport dan jajan mereka terpantau melalui Tap Cash dengan cek saldo pada 
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ATM dan di tenant-tenant yang telah bekerja sama maka akan memudahkan 

persepsi kemudahan dalam penggunaan Tap Cash. 

 

 

 

 


