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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan SEM 

mengenai pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat terhadap 

Keputusan Penggunaan E-Money (Studi Kasus pada Pengguna LinkAja di 

Indonesia) dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Gambaran Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat dan Keputusan Penggunaan 

pada E-money LinkAja di Indonesia 

a. Persepsi kemudahan LinkAja dinilai mudah untuk digunakan. Dimana, 

hampir seluruh pengguna LinkAja percaya bahwa e-money LinkAja mudah 

untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaanya. Dimensi yang 

memperoleh skor tertinggi adalah dimensi mudah dipelajari dan fleksibel, 

sedangkan dimensi yang mendapatkan tanggapan terendah adalah dimensi 

menggunakan sistem dengan mudah. 

b. Persepsi manfaat dari LinkAja berdasarkan tanggapan responden sudah 

tinggi. Hampir seluruh responden merasa E-money LinkAja meyakini 

bahwa bahwa E-money LinkAja dapat meningkatkan kinerja serta 

keuntungan dalam menggunakannya. Dimensi yang memperoleh skor 

tertinggi adalah dimensi The System is Useful, sedangkan dimensi yang 

mendapatkan tanggapan terendah adalah dimensi Increases productivity. 

c. Keputusan penggunaan e-money LinkAja berdasarkan tanggapan responden 

sudah tinggi, dimana hampir seluruh responden melakukan keputusan 

penggunaan e-money LinkAja dikarenakan mudah dan bermanfaat. Dimensi 

yang memperoleh skor tertinggi adalah dimensi tindakan penggunaan dan 

perilaku setelah penggunaan, sedangkan yang terendah yaitu dimensi 

pengenalan kebutuhan. 

2. Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Keputusan Penggunaan pada E-

money LinkAja 

Persepsi Kemudahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan penggunaan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai critical ratio yang 
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besar dari batas minimal yang menyebabkan Ho ditolak dan nilai R2 sebesar 

67,9%. Dengan demikian, persepsi kemudahan dapat menjelaskan keputusan 

penggunaan secara positif dan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

baik persepsi kemudahan, maka semakin tinggi keputusan penggunaan e-

money LinkAja. Hasil kontribusi yang diberikan dari variabel persepsi 

kemudahan yang paling besar membentuk keputusan penggunaan adalah 

dimensi efisiensi waktu yang berkolerasi dengan dimensi pengenalan 

kebutuhan pada keputusan penggunaan, sedangkan yang paling kecil 

membentuk keputusan penggunaan adalah dimensi mudah dipelajari dan 

fleksibel yang berkolerasi dengan dimensi pencarian informasi. 

3. Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap Keputusan Penggunaan pada E-money 

LinkAja 

Persepsi manfaat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan penggunaan e-money LinkAja, hal tersebut dibuktikan dengan nilai 

critical ratio yang besar dari batas minimal yang menyebabkan Ho ditolak dan 

nilai R2 sebesar 78,4%. Dengan demikian, persepsi manfaat dapat menjelaskan 

keputusan penggunaan secara positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin baik persepsi manfaat dari e-money LinkAja maka semakin 

tinggi keputusan penggunaan e-money tersebut. Hasil kontribusi yang 

diberikan variabel persepsi manfaat yang paling besar membentuk keputusan 

penggunaan adalah dimensi sistem bermanfaat (The System is Useful) yang 

berkolerasi dengan dimensi evaluasi alternatif pada keputusan penggunaan. 

Sedangkan yang paling kecil membentuk keputusan penggunaan adalah 

dimensi meningkatkan produktifitas (Increases Productivity) yang berkolerasi 

dengan dimensi pencarian informasi. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Bagi Pihak LinkAja 

a. Dimensi persepsi kemudahan yang paling rendah yaitu aspek menggunakan 

sistem dengan mudah pihak LinkAja perlu meningkatkan fitur-fitur yang 

mudah dipahami oleh pengguna, menyertakan petunjuk-petunjuk/tutorial 
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cara penggunaan pada e-money dengan detail dan jelas, dan melakukan 

inovasi sehingga lebih memudahkan penggunaanya dibandingkan dengan e-

money yang sejenis. 

b. Dimensi persepsi manfaat paling rendah yaitu aspek Increases Produvtivity. 

Pihak LinkAja perlu meningkatkan sistem akses yang cepat dan mudah, 

kecepatan transaksi terus dipertahankan dan ditingkatkan. Lebih memperluas 

jaringan kesemua wilayah indonesia sehingga akses di setiap tempat memiliki 

kecepatan yang sama. 

c. Dimensi keputusan penggunaan yang paling rendah yaitu pengenalan 

kebutuhan. Pihak LinkAja perlu meningkatkan intensitas promo-promo yang 

menarik, serta memberikan penjelasan pentingnya bertransaksi secara online 

yang aman , mudah, dan cepat, melakukan inovasi-inovasi terhadap fitur yang 

terdapat dalam e-money. Sehingga pengguna bisa terus menggunakan e-

money LinkAja dalam setiap transaksi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan 

untuk menggunakan responden yang ditujukan kepada pengguna e-money yang 

berbeda jangan hanya kepada satu pengguna e-money saja. Hal ini dilakukan 

supaya adanya perbandingan antara e-money satu dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 


