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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis minat customer GO-JEK 

dalam menggunakan metode transaksi pembayaran GO-PAY dengan Kerangka 

Technology Acceptance Model (TAM) yang telah di jabarkan di atas maka peneliti 

menyimpulkan, Hasil pengujian yang telah di lakukan terhadap variabel Persepsi 

Manfaat (Perceived Of Usefulness) membuktikan bahwa persepsi manfaat 

berpengaruh positif terhadap minat customer GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY 

sebagai metode transaksi pembayaran pada saat menggunakan jasa layanan GO-JEK. 

Selain itu hasil pengujian yang telah di lakukan dalam penelitian ini terhadap variabel 

Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) membuktikan bahwa persepsi 

kemudahaan berpengaruh positif terhadap minat customer GO-JEK untuk 

menggunakan GO-PAY sebagai metode transaksi pembayaran pada saat 

menggunakan jasa layanan GO-JEK. Hasil pengujian yang telah di lakukan terhadap 

variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) juga membuktikan bahwa persepsi 

resiko berpengaruh negatif terhadap minat customer GO-JEK untuk menggunakan 

GO-PAY sebagai metode transaksi pembayaran pada saat menggunakan jasa layanan 

GO-JEK. Dan hasil pengujian yang telah di lakukan terhadap variabel Persepsi 
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Kepercayaan (Trust) membuktikan bahwa persepsi resiko berpengaruh positif 

terhadap minat customer GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY sebagai metode 

transaksi pembayaran pada saat menggunkanan jasa layanan GO-JEK. 

 

5.2  SARAN  

1. Bagi pihak GO-JEK selaku pihak yang mengeluarkan fitur GO-PAY sebagai 

metode pembayaran non-tunai pada jasa layanan yang di tawarkan, 

diharapkan dapat mempertahankan Persepsi Manfaat, Kemudahan serta 

Kepercayaan customer terhadap adanya fitur GO-PAY sebagai metode 

transaksi non-tunai, selain itu diharapkan pihak GO-JEK untuk bisa 

meminimalisir adanya resiko yang mungkin akan timbul dari penggunaan 

metode transaksi GO-PAY. Diantaranya jaminan keamanan terhadap pihak 

customer, gangguan teknis yang mungkin akan terjadi terhadap sistem 

aplikasi GO-JEK serta adanya jaminan akan kebutuhan customer saat 

melakukan transaksi menggunakan GO-PAY.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menabah jumlah sampel  

yang nantinya mampu untuk mewakili populasi Kota Semarang guna 

memperluas cakupan penelitian serta melakukan pengemabangan terhadap 

kerangka pikir yang lebih bervariasi seperti mengembangkan teori TAM 
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dengan mengintegrasikan teori TPB (Theory Of Planned Behavior) untuk 

menjelaskan mengenai penerimaan sebuah teknologi baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




