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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 penggunaan e-commerce media sosial dan market place.  

Penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian 

Wirtz & Göttel (2016), Wida et al. (2014) serta Pinho & Soares (2011) 

menemukan bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 

attitude toward using.  

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

dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place.  

Penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian 

Wirtz & Göttel (2016), Wida et al. (2014) serta Pinho & Soares (2011) 

menemukan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif terhadap 

attitude toward using.  

3. Attitude toward using berpengaruh positif terhadap behavioral intention 

dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place. 

Penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian 

Wirtz & Göttel (2016), Wida et al. (2014) serta Pinho & Soares (2011) 
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menemukan bahwa attitude toward using berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention.  

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Implikasi praktis 

a. Bagi Pelaku E-commerce Media Sosial 

Dari hasil statistik deskriptif e-commerce media sosial paling rendah 

terdapat pada poin kemudahan untuk menjadi ahli dalam penggunaan 

e-commerce media sosial. Saran bagi pelaku e-commerce media sosial 

untuk memberikan panduan dalam e-commerce media sosial agar 

pengguna dapat menggunakan dengan lebih mudah. 

b. Bagi Pelaku E-commerce Market Place 

Dari hasil statistik deskriptif e-commerce market place paling rendah 

terdapat pada poin e-commerce market place membuat pengguna 

mudah untuk melakukan yang diinginkan. Saran bagi pelaku e-

commerce market place untuk lebih memaksimalkan fitur-fitur dalam 

e-commerce market place agar pengguna dapat melakukan sesuai yang 

diinginkan. 

2.  Agar Implikasi teoritis 

Bagi Pelaku E-commerce Media Sosial dan Market Place 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan akuntansi Unika 

Soegijapranata Semarang yang menggunakan e-commerce media 
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sosial dan market place sebagai pihak pembeli. Saran bagi penelitian 

selanjutnya adalah menggunakan sampel mahasiswa tidak hanya dari 

jurusan akuntansi saja tapi mencakup satu universitas dan 

menggunakan sampel salain mahasiswa. 

3. Dari penelitian yang dilakukan dapat di lihat bahwa poin yang paling 

rendah berada di niatan pengguna untuk menggunakan E-commerce dan  

Market Place, maka dari itu peneliti menyarankan agar niat pengguna 

dapat meningkat dapat di lakukan pengedukasian tentang manfaat dan 

menambah fitur-fitur atau fasilitas yang dapat meningkatkan niat 

pengguna untik menggunakan E-commerce dan Market Place. Lalu pelaku 

juga dapat mempermudah penggunaan E-commerce dan Market Place 

dengan cara menggunakan desain-desain yang lebih user friendly. 

 

 


