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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 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

variabel Usefulness terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi mengenai manfaat dari layanan internet banking 

berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan internet 

banking. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian dari Nawaz dan Yamin 

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

(2017). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Ease of Use terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi mengenai manfaat dari layanan internet banking 

berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan internet 

banking. Hasil temuan ini juga konsisten dengan penelitian dari Nawaz dan 

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

al., (2017). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Compatibility terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi mengenai kebutuhan dan nilai kekinian dari layanan 

internet banking berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan 
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layanan internet banking. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Nawaz dan 

Yamin (2018), Lewis et al. (2010) dan Wessels dan Drennan (2010). 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Trust terhadap Behavioral Intention. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi dan rasa percaya nasabah terhadap layanan internet 

banking berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam menggunakan layanan 

internet banking. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Nawaz dan Yamin 

(2018), Singh dan Srivastava (2018), Lewis et al. (2010) dan Wessels dan 

Drennan (2010). 

  

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Variabel yang diteliti masih terbatas pada empat variabel saja, yaitu 

Usefulness, Ease of Use, Compatibility dan Trust. Masih ada beberapa 

variabel independen lain yang bisa digunakan dalam memprediksi tingkat 

minat nasabah bank dalam menggunakan layanan internet banking. 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 59,2% 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 40,8% kemampuan dari variabel 

independen dalam menerangkan hubungan dengan variabel dependen.   

3. Jumlah responden yang terbatas pada 270 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.  
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5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa saran yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini: 

1. Meningkatkan jumlah fitur dan fasilitas yang dapat diakses dan 

dilakukan pada layanan internet banking. Dengan peningkatan fitur ini 

maka nasabah akan menemukan pengalaman transaksi internet 

banking yang lebih beragam dan akan meningkatkan kepuasan karena 

banyak fasilitas dan fitur yang tersedia bagi nasabah. 

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. Dengan kemudahan ini maka 

nasabah akan merasa sangat terbantu dapat melakukan transaksi 

internet banking sesuai dan ketika dibutuhkan. 

3. Meningkatkan layanan yang terintegrasi pada layanan internet banking 

dari situs perbankan yang menyediakan layanan internet banking ini. 

Dengan adanya peningkatan ini akan semakin meningkatkan minat 

nasabah bank dalam menggunakan layanan internet banking. 

4. Meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah bank mengenai keamanan 

layanan internet banking seperti tingkat keamanan yang berlapis dan 

situs yang tidak mudah di bajak orang yang tidak berkepentingan. 
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