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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai kualitas dan performa 

aplikasi Jenius BTPN menggunakan framework ISO 25010 yang telah 

disebarkan kepada 200 responden dan diuji menggunakan SEM AMOS 

versi 22 untuk mengetahui hubungan setiap konstruk serta nilai signifikansi 

yang dihasilkan, disimpulkan bahwa terdapat enam dari tujuh hipotesis yang 

diterima. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa enam karakteristik 

mempunyai pengaruh positif dan signifikansi terhadap performance 

effiency yaitu functional suitability, compatibility, usability, reliability, 

security, dan portability, sedangkan karakteristik maintainability 

berpengaruh negatif dan tidak signifikansi terhadap performance efficiency 

aplikasi Jenius. Lalu dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi 

karakteristik yang tidak memengaruhi secara signifikasnsi, sehingga 

pengujian hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai estimate  

atau C.R. sebesar 7,123 ≥ 1,967 atau P *** ≤ 0,05 maka H0 ditolak, 

yang berarti H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa functional 

suitability berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

efficiency dari aplikasi Jenius. 

 

2. Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai t-value 

atau C.R. sebesar 3,618 ≥ 1,967 atau P sebesar 0,024 ≤ 0,05 maka 

H0 ditolak, yang berarti H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

compatibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

performance efficiency dari aplikasi Jenius. 
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3. Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai t-value 

atau C.R. sebesar 8,747 ≥ 1,967 atau P (***)  ≤ 0,05 maka H0 

ditolak, yang berarti H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

usability berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

efficiency dari aplikasi Jenius. 

 

4. Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai t-value 

atau C.R. sebesar 8,134 ≥ 1,967 atau P sebesar 𝟎, 𝟎𝟏𝟒 ≤ 0,05 maka 

H0 ditolak, yang berarti H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

efficiency dari aplikasi Jenius. 

 

5. Hipotesis 5 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai t-value 

atau C.R. sebesar 9,497 ≥ 1,967 atau P (***) ≤ 0,05 maka H0 

ditolak, yang berarti H5 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

security berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

efficiency dari aplikasi Jenius. 

 

6. Hipotesis 6 

Berdasarkan hasil regression weights, hasil mengenai nilai t-value 

atau C.R. sebesar 5,898 ≥ 1,967 atau P (***) ≤ 0,05 maka H0 

ditolak, yang berarti H7 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

portability berpengaruh positif dan signifikan terhadap performance 

efficiency dari aplikasi Jenius. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran atau masukan yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya bisa melakukan evaluasi kualitas terhadap performa 

suatu aplikasi dengan setiap karakteristik diuji menggunakan tools yang 

sesuai dengan karakteristik yang ada. Hal ini agar penelitian tersebut 

menjadi lebih relevan terhadap teknis atau proses bisnis yang berjalan. 

 

2. Bagi Pihak BTPN 

a. Terkait pembaharuan terhadap aplikasi seharusnya bisa diberikan 

informasi secara masif, selain itu apabila perubahan tersebut berada 

dalam fitur yang ada, bisa diberikan steps penggunaannya pada saat 

aplikasi tersebut digunakan setelah dilakukan pembaharuan. 

b. Diperlukan peningkatan keamanan, terutama dalam melakukan 

transfer uang kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan autentikasi memasukkan password secara default 

apabila akan melakukan transaksi.  

c. Terkait kebijakan yang diberlakukan, diharapkan dipikirkan dari sisi 

teknis dan juga nasabah. Diperlukan sebuah solusi agar kedua belah 

pihak merasa diuntungkan.  
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