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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Untuk hasil dari perhitungan validitas dan reliabilitas, pertanyaan yang 

terdapat dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden adalah valid dan 

kelima variable yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya. 

2. Persepi Kemudahan Penggunaan atau Perceived Ease Of Use (PEOU) 

mempengaruhi Persepsi Kemanfaatan atau Perceived Usefulness (PU) 

Sebagian besar dari responden mengatakan bahwa kartu electronic toll 

sangat mudah dan responden sangat merasakan manfaat dari kegunaan kartu 

electronic toll. 

3. Persepi Kemudahan Penggunaan atau Perceived Ease Of Use (PEOU) dan 

Persepsi Kemanfaatan atau Perceived Usefulness (PU) berpengaruh 

terhadap Sikap Penggunaan Teknologi atau Attitude Towards Using 

Technology (ATUT) sehingga dalam perhitungan ini tidak memerlukan 

pengobatan. Dan bagi para pengguna mobil pribadi atau mobil dinas yang 

menggunakan electronic toll, kartu tersebut sangat mudah untuk digunakan 

dan mereka sangat merasakan manfaat dari kartu electronic toll sehingga 

para pengguna mengambil sikap untuk menggunakannya dan memakainya 

pada saat berpergian yang melewati jalan toll. 



100 

 

 

4. Sikap Penggunaan Teknologi atau Attitude Towards Using Technology 

(ATUT) mempengaruhi Minat Perilaku atau Behavioral Intention (BI) 

dalam menggunakan kartu electronic toll dan dalam pengujian persepsi ini 

tidak memerlukan pengobatan karena para pengguna mobil pribadi atau 

mobil dinas sangat suka dengan adanya kartu electronic toll tersebut 

sehingga mereka minat dan mau untuk menggunakan kartu electronic toll 

yang berasal dari dorongan diri sendiri. 

5. Minat Perilaku atau Behavioral Intention (BI) mempengaruhi Perilaku 

Penggunaan Teknologi Sesungguhnya atau Actual Technology Use (ATU) 

dan dalam hasil perhitungan asumsi klasik tidak memerlukan pengobatan. 

Pengguna kartu electronic toll minat terhadap kartu tersebut sehingga 

perilaku yang dapat terlihat adalah para pengguna kartu electronic toll telah 

memakai kartu tersebut sebagai transaksi mereka dalam melakukan 

perjalanan dan telah melakukan pengisian saldo kartu secara teratur. 

Dari berbagai pendapat yang diperoleh melalui kuisioner, dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan kartu electronic toll berasal dari dorongan diri sendiri 

karena manfaat yang dirasakan saat tidak memakai uang kartal yaitu 

menghemat waktu dan tidak perlu repot untuk mengeluarkan dan menghitung 

uang tunai. Keinginan untuk memakai kartu electronic toll juga di dorong dari 

kemudahan yang dirasakan atau praktis yaitu adanya penggunaan electronic 

banking (e-banking) untuk memudahkan proses transaksi, proses penjualan dan 

pembelian yang mudah melalui online shopping, dan kemudahan dari electronic 

traveling (e-traveling) yang menyediakan berbagai kebutuhan pada saat 
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berpergian seperti traveloka, pegipegi.com, tiket.com, dan lain sebagainya. 

Banyaknya kemudahan yang dirasakan dengan menggunakan transaksi non 

tunai yaitu electronic banking (e-banking), electronic money (e-money), 

electronic traveling (e-traveling), dan lain sebagainya, masyarakat mulai 

membuka mindset mereka mengenai electronic toll dan berniat untuk memakai 

electronic toll yang sangat mudah dan bermanfaat untuk digunakan. Dan 

masyarakat dijaman sekarang ini, pasti memiliki kartu debit yang fungsinya 

sebagai tabungan dan pengganti uang kartal dalam berbagai transaksi karena 

bagi mereka praktis adalah hal utama yang dibutuhkan di jaman modern ini. 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Dalam perhitungan validitas, hasil yang ditunjukkan oleh variabel 

MINAT_2 adalah tidak valid sehingga perlu dilakukan pengobatan dengan 

cara variabel MINAT_2 dihilangkan dalam perhitungan validitas 

reliabilitas. Keterbatasan ini disebabkan oleh penggunaan kartu electronic 

toll sudah diwajibkan dan ketika responden ditanya, jawaban menjadi bias 

atau rancu karena sudah diharuskan. 

5.3. Saran 

5.3.1. Bagi Praktis 

a. Pihak pemerintah  
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Dari perhitungan statistic descriptive, hasil yang masih belum dirasakan 

tinggi yaitu sedang, dapat dijadikan saran untuk perbaikan fasilitas 

electronic toll yaitu sebagai berikut: 

1) Manfaat lain yang dirasakan dalam kartu electronic toll seperti 

dapat membayar SPBU dan Indomaret. Saran yang membangun 

yaitu pemerintah  memberikan sosialisasi manfaat lain dari 

kegunaan kartu electronic toll kepada semua masyarakat 

terkhususnya kepada para pengguna jalan toll melalui iklan di 

televisi, radio, baliho, spanduk, dan lain sebagainya; 

2) Kartu electronic toll dapat diisi ulang dimana saja dan kapan 

saja. Para pengguna jalan toll masih merasakan kesulitan dalam 

pengisian ulang kartu electronic toll. Saran yang membangun 

yaitu menyediakan fasilitas pengisian ulang di setiap rest area 

atau di gerbang jalan toll; 

3) Kartu electronic toll dapat dipinjamkan dengan mudah kepada 

keluarga. Bagi bebarapa responden, kartu electronic toll bukan 

menjadi kemudahan yang dirasakan, namun dirasakan sebagai 

kendala. Saran yang membangun yaitu untuk fasilitas umum 

kartu dapat ditap dan digunakan tanpa menggunakan pin 

sedangkan untuk transaksi pembelanjaan perlu menambahkan 

pin agar lebih aman pada saat bertransaksi. 

Selain hal di atas, dari saran yang diberikan responden dapat dilakukan 

perbaikan dalam hal pelayanan di pintu gardu jalan toll, yaitu: 
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1) Mesin di setiap gardu jalan toll dibuat sesensitif mungkin agar 

tidak terjadi tap berkali-kali dan menimbulkan antrian panjang. 

Saran yang membangun yaitu di setiap gardu jalan toll tetap ada 

karyawan yang melayani para pengguna kendaraan di jalan toll 

agar jika terjadi masalah pada saat menempelkan kartu, karyawan 

dapat membantu para pemakai kendaraan dengan cepat di gardu 

jalan toll. 

b. Bagi Pihak Bank 

Saran yang diberikan responden dapat dilakukan untuk perbaikan dalam 

hal peningkatan layanan kartu electronic toll di gardu jalan toll, yaitu: 

1) Meningkatkan kinerja dari kartu chip agar dapat dengan mudah 

terbaca oleh mesin sehingga tidak menimbulkan kemacetan di 

gardu jalan toll; 

2) Menambahkan fungsi dari kartu e-toll sebagai contoh dapat 

digunakan untuk membayar BPJS; 

3) Menciptakan banyak jenis kartu e-toll dengan varian warna dan 

gambar yang menarik; 

4) Melakukan kerjasama dengan pihak Jasa Marga dan Trans 

Marga Jateng yaitu menambahkan sedikit promo seperti 

potongan harga di gardu jalan toll sekali jalan sebesar Rp 

2.500,00 jika memakai e-toll dengan pengisian saldo sebesar Rp 

500.000,00. 
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5.3.2. Bagi Akademisi 

a. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan teori TAM dengan 

mengintegrasikan teori TPB (Theory of Planned Behavior) untuk 

menjelaskan tentang penerimaan sebuah teknologi baru; 

b. Penelitian dapat menambahkan dan mengukur dengan menggunakan 

variabel kontrol seperti gender, usia, pendidikan. 

 


