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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji hubungan Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, 

Pengaruh Sosial, Kondisi Pemfasilitasi dengan Minat Penggunaan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan pada pengguna aplikasi transportasi online di 

Kota Semarang ditemukan hasil: 

Bahwa hasil uji statistik menemukan hubungan dalam hipotesis 1 yang 

menyatakan bahwa Ekspektasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Minat 

Penggunaan sehingga semakin tinggi Ekspektasi Kinerja maka semakin tinggi 

Minat Penggunaan yang diterima oleh responden. Dalam hipotesis 2 

menyatakan bahwa Ekspektasi Usaha tidak berpengaruh positif terhadap Minat 

Penggunaan maka semakin tinggi Ekspektasi Usaha yang dilakukan tidak 

berpengaruh dengan Minat Penggunaan oleh responden. Hipotesis 3 dapat 

disimpulkan bahwa Pengaruh Sosial berpengaruh positif terhadap Minat 

Penggunaan maka semakin tinggi Pengaruh Sosial yang didapat oleh responden 

akan semakin tinggi pula Minat Penggunaan yang diterima oleh repsonden. 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa Sarana Pemfasilitasi berpengaruh terhadap 

Minat Penggunaan maka semakin tinggi Sarana Pemfasilitasi yang mendukung 

akan semakin tinggi pula Minat Penggunaan oleh responden. 

 

5.2. Saran dan Keterbatasan 

5.2.1. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hipotesis 1 dapat dijelaskan bahwa Ekspektasi Kinerja 

berkaitan dengan sikap responden yang meyakini bahwa dengan 
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menggunakan aplikasi transportasi online dapat membantu dan 

meningkatkan kinerja nya sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan lagi 

kualitas pada aplikasi transportasi online dan bisa lebih menurunkan tarif 

transportasi. 

2. Berdasarkan hipotesis 2 dapat dijelaskan bahwa Ekpektasi Usaha yang 

berkaitan dengan tingkat kemudahan yang dilakukan oleh responden yaitu  

aplikasi dapat dipahami, serta mudah dalam pengoperasian aplikasi. Tetapi 

masih ada beberapa responden tidak mendapatkan apa yang diinginkan 

seperti, pengoperasian yang masih rumit dalam hal pemesanan melalui 

aplikasi online. Sebaiknya perusahaan memperbaharui fitur-fitur yang lebih 

memudahkan para konsumennya sehingga konsumen atau pengguna 

aplikasi pada umumnya dan responden pada khususnya serta mempermudah 

pengeoperasian aplikasi. 

3. Berdasarkan hipotesis 3 nampak Pengaruh Sosial menunjukkan tingkat 

responden menganggap bahwa orang lain memberikan keyakinan kepada 

diri responden untuk dapat menggunakan aplikasi transportasi online 

tersebut sebaiknya perusahaan lebih memperbanyak iklan pada media-

media digital maupun non digital untuk terus memberi rangsangan kepada 

masyarakat untuk menggunakan transportasi online.  

4. Berdasarkan hipotesis 4 nampak Kondisi Pemfasilitasi menunjukkan factor-

faktor obyektif yang dapat memudahkan dalam penerapan aplikasi 

transportasi online tersebut sehingga sebaiknya perusahaan terus 

memperbanyak jaringan-jaringan kerjasama dengan berbagai macam 

merchant.  

 

5.2.2. Keterbatasan 

  Responden penelitian ini adalah pengguna aplikasi transportasi online di 

Kota Semarang. Sedikitnya sampel yang diperoleh dalam penelitian ini member 

dampak pada kecilnya nilai Degree of Freedom, sehingga dibutuhkan sampel lebih 

besar pada penelitian selanjutnya. 


