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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tingkat penerimaan 

pengguna fitur Bukareksa pada investor reksa dana dengan menggunakan model 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna 

terhadap penggunaan Bukareksa dengan menganalisis faktor internal dan eksternal 

pada TAM. Metode yang digunakan untuk analisis data pada hubungan antar 

konstruk yaitu menggunakan PLS-SEM dengan bantuan software SmartPLS 3.2.8. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap 

penggunaan fitur Bukareksa di Bukalapak sebagai penyedia layanan 

investasi reksa dana pada konstruk user interface (UI), content design 

quality (CDQ) dan perceived trust (PT) yang berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap konstruk perceived ease of use (PEOU). 

2. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap 

penggunaan fitur Bukareksa di Bukalapak sebagai penyedia layanan 

investasi reksa dana, yaitu: 

a. Konstruk perceived ease of use (PEOU) yang berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap konstruk attitude toward using (ATU). 

Analisis Technology Acceptance ..., Fadhal Shulhan, FTI UMN, 2019



148 
 

b. Konstruk perceived usefulness (PU) berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap konstruk attitude toward using (ATU). 

Berdasarkan hasil analisis data juga diketahui bahwa nilai path 

coefficient konstruk perceived usefulness (PU) terhadap attitude 

toward using (ATU) lebih besar dibandingkan nilai pengaruh dari 

konstruk lainnya. 

c. Konstruk perceived usefulness (PU) berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap konstruk behavioral intention to use (BIU). 

Berdasarkan hasil analisis data juga diketahui bahwa nilai t-test 

konstruk perceived usefulness (PU) terhadap behavioral intention to 

use (BIU) lebih besar dibandingkan nilai dari konstruk lainnya. 

d. Konstruk attitude toward using (ATU) berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap konstruk behavioral intention to use (BIU). 

e. Konstruk behavioral intention to use (BIU) berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap konstruk actual system use (AU). 

3. Terdapat 4 hipotesis dinyatakan ditolak dan tidak sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang terdiri dari konstruk user interface (UI), content design 

quality (CDQ), perceived trust (PT) dan perceived ease of use (PEOU) yang 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap konstruk perceived 

usefulness (PU). 
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5.2. Saran 

Penelitian saat ini memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai 

teknik dan alat pengumpulan data, teknik pengambilan sampel (sampling), 

metode pendekatan penelitian, teknik dan alat analisis data untuk 

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:    

1. Menambahkan konstruk-konstruk eksternal lain di luar model 

penelitian saat ini yang digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

pada TAM terhadap penerimaan penggunaan fitur Bukareksa di 

Bukalapak pada investor reksa dana. Karena dengan menambahkan 

konstruk eksternal yang lain dapat mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi penerimaan teknologi selain konstruk pada 

penelitian saat ini. 

2. Pembagian konstruk-konstruk lebih baik dibagi dalam beberapa 

faktor seperti faktor individu, teknologi dan faktor yang 

mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi lainnya. Karena dapat 

mempermudah dalam melakukan filterisasi faktor pada penelitian 

yang memiliki dampak pada faktor yang dituju.
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