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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

persepsi manfaat, kemudahan, kesesuaian harga, dan pendapatan terhadap 

minat penggunaan uang elektronik. Berdasarkan hasil perhitungan dan 

analisis data yang telah dilakukan pada bab 4, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan 

uang elektronik di kota Semarang, yang artinya bahwa manfaat menjadi 

faktor penting dalam mempengaruhi minat masyarakat untuk 

menggunakan uang elektronik sehingga memilih bertransaksi 

menggunakan uang elektronik karena merasa lebih bermanfaat dalam 

hal kepraktisan, kecepatan, dan efisiensi uang elektronik sebagai alat 

pembayaran non tunai. 

2. Variabel kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap 

penggunaan uang elektronik di kota Semarang, yang artinya bahwa 

kemudahan cara pengoperasian sistem memberikan dampak positif 

sehingga menjadi faktor untuk menggunakan uang elektronik. 

3. Variabel kesesuaian harga berpengaruh positif signifikan terhadap 

penggunaan uang elektronik di kota Semarang, yang artinya bahwa 

kesesuaian harga menjadi dorongan untuk menggunakan uang 

elektronik karena merasa adanya nilai positif saat menggunakan uang 

elektronik dalam segi harga yang tergolong sesuai dengan manfaat 

teknologi yang dirasakan 

4. Variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang 

elektronik di kota Semarang, yang artinya bahwa jumlah pendapatan 

mempengaruhi minat untuk menggunakan uang elektronik karena 

semakin besar pendapatan mereka maka akan semakin banyak jumlah 
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saldo yang ditop up sehingga akan semakin sering bertransaksi dengan 

uang elektronik. 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adanya keterbatasan dalam pengambilan sampel yang hanya di kota 

Semarang dan dengan jumlah sampel minimum sehingga penyebaran 

kuesioner tidak merata. 

2. Masih ditemukan  responden yang belum menggunakan uang 

elektronik. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini masih sedikit. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disampaikan beberapa saran 

yang diharapkan berguna untuk kepentingan – kepentingan selanjutnya, 

sebagai berikut:  

1. Diharapkan masyarakat kota Semarang lebih meningkatkan rasa ingin 

menggunakan uang elektronik dimasa yang akan datang dengan 

kemajuan teknologi yang semakin pesat karena pasti disetiap 

pembaharuan sistem terdapat kelebihan yang lebih banyak lagi. 

2. Diharapkan pihak bank lebih berinovasi dan meningkatkan layanan 

uang elektronik serta semakin giat mempromosikan kepada masyarakat 

untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan uang elektronik. 

3. Dalam penelitian ini masih menggunakan sedikit variabel independen, 

sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan 

variabel-variabel independen lain yang secara teoritis yang 

berpengaruh terhadap minat menggunakan uang elektronik. 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel yang 

lebih banyak, bervariasi dan berbeda serta periode penelitian yang lebih 

panjang agar dapat mengetahui persepsi manfaat, kemudahan 

penggunaan, kesesuaian harga dan pendapatan terhadap minat 

menggunakan uang elektronik. 


