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BAB V 

PENUTUP 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Ketika sebuah perusahaan menciptakan sebuah inovasi dalam 

bentuk layanan kepada konsumen, diharapkan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dari konsumen, sehingga masyarakat dapat menerima sebuah 

inovasi tersebut. Didalam penelitian ini telah menjelaskan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan teknologi 

online e-ticket dan e-voucher pada Traveloka.  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kepercayaan dari seorang pengguna e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka terdapat pengaruh positif signifikan terhadap 

persepsi resiko seseorang pada penggunaan Traveloka. Kepercayaan 

menjadi sebuah acuan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat 

terhadap sebuah resiko yang akan didapat ketika menggunakan 

aplikasi Traveloka. 

2. Persepsi resiko dari seorang pengguna e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

niat untuk tetap menggunakan seseorang pada penggunaan Traveloka, 

karena masyarakat di kota Semarang menganggap resiko dari 
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penggunaan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka tergolong 

rendah. 

3. Persepsi kemanfaatan dari seorang pengguna e-ticket dan e-voucher 

pada aplikasi Traveloka terdapat pengaruh positif signifikan terhadap 

niat untuk tetap menggunakan seseorang pada penggunaan Traveloka. 

Persepsi kemanfaatan sangat mempengaruhi masyarakat dalam 

melakukan penggunaan Traveloka, karena aplikasi Traveloka dapat 

memberikan manfaat yang besar dalam melakukan transaksi 

pembelian e-ticket dan e-voucher, sehingga masyarakat di kota 

Semarang tetap menggunakan aplikasi Traveloka. 

4. Persepsi kemudahan dalam menggunakan dari seorang pengguna e-

ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka terdapat pengaruh positif  

signifikan terhadap persepsi kemanfaatan seseorang pada penggunaan 

Traveloka. Kemudahan dalam penggunaan e-ticket dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka, membuat masyarakat merasakan manfaat dari 

pembelian e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka. 

5. Persepsi kemudahan dalam menggunakan dari seorang pengguna e-

ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka terdapat pengaruh positif 

signifikan terhadap niat untuk tetap menggunakan seseorang pada 

penggunaan Traveloka. Kemudahan dalam menggunakan e-ticket dan 

e-voucher pada aplikasi Traveloka, membuat masyarakat di kota 

Semarang tetap menggunakan aplikasi Traveloka. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini terdapat 

beberapa ketebarasan, diantaranya yaitu : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada e-ticket dan e-voucher 

Traveloka saja, tetapi tidak secara keseluruhan pada bagian Traveloka, 

karena peneliti ingin melihat apakah masyarakat sudah dapat 

menerima penggunaan e-ticket dan e-voucher pada Traveloka, peneliti 

akan merasa lebih baik apabila memfokuskan penelitian terhadap 

pengguna e-ticket dan e-voucher saja, karena e-ticket dan e-voucher 

memiliki tipe dan karakteristik serta permasalahan masing-masing. 

2.  Dalam penelitian ini hanya menggunakan konsep Technology 

Acceptance Model, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah beberapa  variabel baru yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah didapat dalam 

penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

1. Traveloka sebaiknya memberikan pelayanan yang mengutamakan 

dan mempertahankan kepercayaan dari konsumen. Seperti adanya 

edukasi dan promosi dapat mengurangi persepsi resiko yang akan 
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diterima dari konsumen, sehingga timbul rasa kepercayaan yang 

tinggi dari terselenggaranya transaksi bisnis. 

2. Sebaiknya Traveloka mempertahankan dan meningkatkan faktor-

faktor dalam persepsi kemanfaatan yang dapat berpengaruh 

terhadap niat untuk tetap menggunakan aplikasi Traveloka. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki 

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini seperti 

mengembangkan variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan 

masyarakat terhadap Traveloka. 

2. Pada penelitian ini sampel yang digunakan masih kurang untuk 

dapat mewakili populasi di Kota Semarang, sehingga diharapkan 

pada penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


