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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan. 

Artinya, semakin tinggi persepsi pengguna terhadap manfaat dalam 

menggunakan Go-Pay, maka semakin tinggi tingkat penggunaan Go-Pay. 

2. Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan. 

Artinya, semakin tinggi persepsi pengguna terhadap kemudahan saat 

menggunakan Go-Pay, maka semakin tinggi tingkat penggunaan Go-Pay. 

3. Persepsi rendahnya risiko berpengaruh positif terhadap keputusan 

penggunaan. Artinya, semakin tinggi persepsi pengguna terhadap 

rendahnya risiko saat menggunakan Go-Pay, maka semakin tinggi tingkat 

penggunaan Go-Pay. 

4. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi rendahnya risiko 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan 

Go-Pay. 

5. Mayoritas responden masih menggunakan alat pembayaran elektronik 

lainnya selain Go-Pay artinya Go-Pay sebagai alat pembayaran elektronik 

masih belum menjadi prioritas utama responden. 

6. Faktor utama yang mendorong pengguna menggunakan Go-Pay adalah 

dari diri sendiri. 

7. Dalam uji regresi linier berganda variabel persepsi kemudahan mendapat 

hasil yang lebih besar dibanding variabel lainnya yaitu sebesar 4,25. 

Artinya variabel persepsi kemudahan penggunaan Go-Pay mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan penggunaan Go-Pay 

dibanding variabel lainnya.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis bermaksud memberikan beberapa saran kepada perusahaaan Go-Pay 

dan untuk penelitian selanjutnya antara lain: 

1. Perusahaan diharapkan meningkatkan hal-hal yang dapat menarik 

konsumen untuk tetap menggunakan layanan aplikasi pembayaran 

elektronik Go-Pay di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

Diharapkan Go-Pay dapat memberikan manfaat yang lebih bagi 

penggunanya, kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan Go-Pay 

serta meminimalisir adanya risiko saat bertransaksi menggunkana Go-Pay. 

(ditulis retang skala nya berapa dan alasan) Dalam hasil kuesioner 

penelitian ini alasan terbesar responden menggunakan Go-Pay adalah 

karena terdapat promosi dan diskon yang diberikan Go-Pay sehingga saran 

peneliti agar perusahaan dapat memberikan promo yang lebih banyak dan 

menarik kepada konsumen agar konsumen lebih memilih dan tetap 

mempertahankan layanan Go-Pay sebagai pilihan transaksi pembayaran 

non-tunai dibanding merek lainnya. 

 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah responden 

penelitian yang tidak hanya terbatas pada mahasiswa namun juga 

pengguna Go-Pay lainnya, menambah lokasi penelitian menjadi lebih luas 

sehingga dapat mewakili pengguna Go-Pay secara keseluruhan, dan dalam 

uji koefisien determinasi (R2) yang menyatakan sebesar 30,5% keputusan 

penggunaan Go-Pay dipengaruhi oleh variabel lain sehingga peneliti 

selanjutnya diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel independen 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan Go-Pay, seperti 

pengaruh kepercayaan, loyalitas, dan minat menggunakan bagi pengguna 

Go-Pay, dll.  

  




