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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 

dan signifikan antara persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap 

intensi menggunakan M-Commerce baik secara bersama-sama maupun secara 

individual. Pada persepsi kebermanfaatan dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

tingkat persepsi kebermanfaatan yang dirasakan oleh pengguna smartphone maka 

semakin tinggi tingkat intensi menggunakan M-Commerce. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat persepsi kebermanfaatan yang dirasakan oleh pengguna smartphone 

maka semakin rendah tingkat intensi menggunakan M-Commerce. Kemudian pada 

persepsi kemudahan, semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan yang dirasakan oleh 

pengguna smartphone maka semakin tinggi tingkat intensi menggunakan M-

Commerce. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat persepsi kemudahan yang 

dirasakan oleh pengguna smartphone maka semakin rendah pula tingkat intensi 

menggunakan M-Commerce. Dengan demkian, ketiga hipotesis yang diajukan pada 

penelitian dapat diterima. 

B. Saran  

1. Subjek Penelitian dan Konsumen Pengguna Smartphone 

Saran untuk subjek penelitian dan konsumen pengguna smartphone 

adalah untuk lebih memanfaatkan teknologi smartphone sebagai teknologi 
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yang bermanfaat seperti meningkatkan penggunaan Mobile Commerce. 

Penggunaan M-Commerce sendiri akan bermanfaat bagi para pengguna 

karena sejatinya suatu teknologi diciptakan untuk mempermudah. Dan M-

Commerce sendiri akan mehemat waktu dan mempermudah aktivitas para 

pengguna. 

2. Produsen Penyedia Layanan Berbasis M-Commerce 

Saran bagi produsen untuk meningkatkan  kemudahan dan kualitas 

bagi pengguna jasa M-Commerce. Selain kemudahan dan kualitas,tingkat 

keamanan suatu sistem teknologi juga perlu diperhatikan karena sangat 

penting dan berpengaruh bagi pengguna jasa layanan teknologi dalam 

tingkat kepercayaan teknologi tersebut.  

3. Penelitian Selanjutnya 

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar 

menjelaskan lebih baik mengenai tiap variabelnya jika ingin melakukan 

penelitian dengan topik yang sama. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menjelaskan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi intensi 

menggunakan M-Commerce ini.  

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya lebih detail dan 

teliti dalam penyusunan alat ukur. Jika menggunakan google docs agar 

lebih teliti dalam pengambilan data dan menyebarkan kuesioner lebih dari 

target subjek yang ditentukan karena kemungkinan tidak diisi kuesioner 

lebih besar dibandingkan penyebaran kuesioner secara non-online. 


