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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1     Kesimpulan 

 Pada hasil penelitian yang dilakukan pada survei terhadap 300 responden 

pengguna mobile banking di kota Batam. Dengan melihat faktor perceived usefulness, 

perceived ease of use, perceived creadibility, perceived financial cost, dan subjective 

norm yang mempengaruhi behavior intention. Adapun kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) ini menunjukan bahwa 

perceives usefulness berpengaruh signifikan positif terhadap behavior 

intention. Hal ini mendukung penulis sebelumnya yang mengatakan 

bahwa perceived usefulness berpengaruh signifikan positif terhadap 

behavior intention atau niat prilaku diantaranya adalah Venkatesh dan 

Bala, (2008), Wang et al. (2006). Wu dan Wang, (2005), Bruner dan 

Kumar, (2005), Hung et al. (2003), Liaw et al. (2007), Teo dan pok 

(2003), Adamson dan Shine (2003),  Lin dan lu (2000), Moon dan kim 

(2001), Pikkarainen et al. (2004). 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukan bahwa perceived ease 

of use tidak berpengaruh signifikan terhadap behavior intention pada 

mobile banking. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa perceived ease of u
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berpengaruh signifikan positif terhadap behavior intention. Kleijnen et 

al. (2004), Luarn dan Lin (2005), Heijden (2003), Liao et al.(2007), Lin 

dan lu (2000), Moon dan kim (2001),Venkatesh dan Morris, (2000. 

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa perceived ease of use tidak 

berpengaruh signifikan terhadap behavior intention yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Mallat et al. (2009), Nasri (2012), Chau (1996), 

3. Hasil Pengujian hipotesis ketiga (H3) Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukan bahwa perceived creadibility berpengaruh signifikan positif 

terhadap behavior intention pada mobile banking. Hal ini mendukung 

penulis sebelumnya yang mengatakan bahwa perceived creadibility 

berpengaruh signifikan positif terhadap behavior intention atau niat 

prilaku diantaranya adalah Gefen et a.l (2003).Wang (2003), Ong et al. 

(2004), Luarn dan Lin, (2005), Luarn and Lin (2005). Gefen et al. 2003) 

Amin et al . (2008). 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) Hasil pengujian hipotesis 

keempat menunjukan bahwa perceived financial cost berpengaruh 

signifikan negative terhadap behavior intention pada mobile banking. 

Hal ini mendukung penulis sebelumnya yang mengatakan bahwa 

perceived financial cost berpengaruh signifikan negative terhadap 

behavior intention atau niat prilaku diantaranya adalah Schultz, (2001),  

Hung et al. (2003), Lin dan lu (2000), Constantinides (2002). 
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5. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukan bahwa subjective 

norm tidak berpengaruh signifikan terhadap behavior intention pada 

mobile banking. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa subjective norm 

berpengaruh signifikan positif terhadap behavior intention. Gurung, 

(2006), Bonne dan Verbeke, (2006), Cohen et al, (2003), Kleijnen et 

al.(2004), Venkatesh dan Morris, (2000). Noble et al.(2009), Pedersen 

dan ling, (2002),  Karahana dan limayem, (2000), Kleijen et al.(2004), 

Chan dan lu (2004).Jihyun, (2009), Chen, Gillenson& Sherrell (2002). 

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa subjective norm tidak 

berpengaruh signifikan terhadap behavior intention yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Andersen, Perdersen, & Varshney, (2003), Ba, dan 

Pavlou,  (2002),  Etteret al. (2006). 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1.  Adanya keterbatasan penelitian karena bank syariah di kota Batam termasuk 

masih sedikit dibandingkan bank konvensional. 

2. Waktu penelitian ini sangat terbatas sehingga penyebaran kuesioner pada 

penelitian ini dilakukan pada waktu jam kerja, jam kuliah atau melalui 

perantara. Hal ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan responden tidak 

mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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5.3     Rekomendasi 

    Rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah 

sebagai berikut: 

1. Karena perceived usefulness berpengaruh terhadap behavior intention, maka 

disarankan, variabel manfaat yang dirasakan agarmenambah lagi manfaat-

manfaat yang lebih banyak lagi agar pelanggan akan  lebih tertarik untuk 

menggunakan  mobile banking tersebut.. 

2. Karena perceived creadibility berpengaruh terhadap behavior intention, 

maka, disaran kan untuk menambah privasi keamaanan yang lebih aman 

lagi, seperti memberikan PIN setiap penggesekan kartu kredit. 

3. Karena perceived financial cost berpengaruh terhadap behavior intention, 

maka biaya-biaya adminitrasilebih di minimum kan dari pada biaya 

biasanya. 

4. Mencari liberatur pendukung sebanyak mungkin agar tidak mengalami 

kesulitan dalam membuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

5. Menambah jumlah sampel pengamatan dan populasi penelitian sehingga 

dapat memperluas penelitian ini. 

 


