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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

Dari hasil uji yang ditampilkan pada tabel diatas diketahui bahwa semua 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

variabel Perceived Usefulness terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa persepsi mengenai manfaat dari layanan internet banking 

berpengaruh positif terhadap minat nasabahdalam menggunakan layanan internet 

banking.  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Perceived Ease of Use terhadap Behavioral Intention. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa persepsi mengenai manfaat dari layanan 

internet banking berpengaruh positif terhadap minat nasabahdalam menggunakan 

layanan internet banking.  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Perceived Compatibility terhadap Behavioral Intention. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa persepsi mengenai kebutuhan dan nilai 

kekinian dari layanan internet banking berpengaruh positif terhadap minat 

nasabahdalam menggunakan layanan internet banking. 

 Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Perceived Trust terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa persepsi dan rasa percaya nasabahterhadap layanan internet 
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banking berpengaruh positif terhadap minat nasabahdalam menggunakan layanan 

internet banking. 

  

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Keterbatasan pada variable yang diuji yaitu Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Perceived Compatibility dan Perceived Trust. 

Variabel independen lain yang tidak diteliti bias ditambahkan agar 

meningkatkan minat nasabah bank dalam menggunakan layanan internet 

banking. 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi membuktikan nilai 56,7 % saja 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,3 % kemampuan dari variabel 

independen dalam menerangkan hubungan dengan variabel dependen.   

3. Dalam riset ini responden yang terbatas 250 orang saja, sehingga masih 

dirasa belum dapat mencerminkan tingkat minat dan perilaku nasabah 

dalam menggunakan layanan internet banking yang disediakan jasa 

perbankan nasional, hasil penelitian bisa saja berbeda bila penelitian 

dilakukan di kota lain dengan jumlah responden yang berbeda.  

 

5.3  Rekomendasi 

Setelah melaksanakan penelitian, penulis dapat menyimpulkan dari hasil 

penelitian tersebut maka  penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat 

diterapkan :  
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1. Meningkatkan jumlah fitur dan fasilitas yang dapat diakses dan 

dilakukan pada layanan internet banking. Dengan adanya peningkatan 

ini maka nasabah akan mempunyai lebih banyak pilihan transaksi 

ketika mengakses internet banking. 

2. Meningkatkan tampilan dan kualitas layanan internet banking pada 

situs bank tersebut sehingga layanan internet banking lebih mudah di 

akses dari mana aja dan kapan saja. 

3. Meningkatkan layanan yang terintegrasi pada layanan internet banking 

dari situs perbankan 

4. Meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah mengenai keamanan 

layanan internet banking yaitu tingkat keamanan yang berlapis dan 

situs yang tidak mudah di bajak orang yang tidak berkepentingan. 

5. Menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

dalam penelitian ini sebagai variabel dependen seperti perceived risk 

(Al-Jabri, 2015) dan (Sharma, 2018) dan attitude (Chiam et al., 2017). 
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