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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dibuatnya penelitian ini ialah untuk melakukan evaluasi penerimaan 

teknologi pada pemberlakuan gerbang tol otomatis berbasis e-Toll card. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam (in-depth interview. Setelah melakukan olah data, 

dapat disimpulkan bagaimana penerimaan teknologi oleh masyarakat sebagai 

berikut: 

1. Terdapat beberapa keuntungan yang dirasakan masyarakat setelah 

menggunakan e-Toll card seperti: 

a. Praktis dimana pengguna jalan tol tidak perlu lagi menunggu kembalian 

lagi. 

b. Fleksible karena kartu e-Toll tidak hanya dapat digunakan untuk 

membayar e-Toll saja. 

c. Memberikan manfaat dan kemudahan karena dengan menggunakan e-Toll 

masyarakat menjadi lebih mudah dalam bertransaksi, selain itu dengan adanya e-

Toll memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyrakat seperti lebih cepat 

dan tidak merepotkan. 

2. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan e-Toll: 

a.  Minimnya pengetahuan terkait kartu e-Toll 

b. Kekhawatiran pada saldo kartu e-Toll kurang saat pembayaran 

c. Adanya pembebanan biaya administrasi yang dirasa kurang memberikan 

benefit kepada pengguna 

d. Adanya hal yang harus diperhatikan selalu seperti pengecekan saldo yang 

dianggap tidak mudah 

e. Tidak adanya keunggulan lain kartu e-Toll, kurangnya promosi yang 

diberikan 

f. Frekuensi penggunaan jalan tol yang rendah sehingga masyarakat enggan 

untuk menggunakan e-Toll karena menganggap tidak memberikan benefit. 
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g. Kualitas sistem dan kualitas mesin, pengguna sering mengalami mesin 

yang lambat dan sering error. 

5.2 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan kesimpulan di atas yang menyebutkan terdapat kendala-

kendala yang dihadapi oleh pengguna e-Toll, maka saran yang dapat diberikan 

yaitu : 

Masalah Saran Tindakan 

Minimnya 

pengetahuan terkait 

kartu e-Toll 

-Memperluas informasi terkait 

kartu e-Toll seperti 

meningkatkan promosi atau 

penawaran dari pengelola jalan 

tol dan pihak-pihak yang 

bekerjasama. Informasi yang 

diberikan memuat keunggulan 

dari kartu e-Toll, seperti 

adanya diskon atau reward 

poin, cara pengisian saldo, 

serta cara pengecekan saldo. 

 

- Membuat 

promosi berbentuk 

iklan di beberapa media 

seperti TV atau media 

cetak (brosur, banner, 

dll) agar diketahui oleh 

pengguna jalan tol.  

Kekhawatiran saldo 

kartu e-Toll kurang 

saat pembayaran 

- Tersedianya info 

berupa sms yang 

menginformasikan sisa saldo 

kartu e-Toll 

- Membuat 

aplikasi yang log in 

dengan no.kartu 

sehingga tidak 

memerlukan telepon 

genggam dengan fitur 

NFC, selain itu aplikasi 

dapat di memuat fungsi 

pengecekan dan 

pengisian saldo 

sewaktu-waktu secara 

online 

Tidak adanya 

keunggulan lain kartu 

e-Toll 

- Dibuatkannya sistem 

poin yang pada akhirnya dapat 

ditukarkan dengan reward 

tertentu. 

- Adanya diskon di 

tempat lain seperti tempat 

makan, atau beberapa 

- Bekerja sama 

dengan perusahaan lain 

seperti dengan restoran, 

tempat hiburan, dll. 
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merchant lainnya.  

Evaluasi dalam pada 

kualitas sistem 

- Meningkatkan 

pengecekan fisik terhadap 

mesin. 

 

- Dilakukan 

jadwal pengecekan 

rutin mesin e-Toll dan 

selalu melakukan 

pembaharuan teknologi 

sistem informasi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat melakukan perbaikan sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang semakin baik dan berguna bagi seluruh kalangan. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat: 

1. Menambahkan sampel minimal yang di wawancara, sehingga diperoleh 

hasil yang lebih bervariasi. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih menggali variable-variable baru yang 

sekiranya dapat dikembangkan kedalam wawancara secara mendalam. 

3. Terbatasnya waktu penelitian membuat peneliti mengambil sampel secara 

acak dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, sehingga diharapkan peneliti 

selanjutnya membuat kategorisasi sampel penelitian misalnya berdasarkan umur 

atau status sosial, serta melakukan penelitian dalam kurun waktu yang sama. 

 

 

 

  


