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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian pada H1 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 1 diterima, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel ease of use 

mempunyai pengaruh terhadap variabel intention to use. Hasil pengujian 

ini konsisten dengan penelitian Maditinos, et al. (2013), Pikkarainen, et 

al. (2004), Poon  (2008) , Meuter, et al. (2000), Davis (1989), 

Kesharwani dan Bisht (2011), Balachandher dan Balachandran (2000), 

Ho dan Ko (2009), Maduku (2013),  Nor dan sutanonpaiboon (2010), 

Dong (2003). 

2. Hasil pengujian pada H2 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 2 diterima, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel enjoyment 

mempunyai pengaruh terhadap variabel intention to use. Hasil pengujian 

ini konsisten dengan penelitian Maditinos, et al. (2013), Pikkarainen, et 

al. (2004), Poon  (2008) , Meuter, et al. (2000), Balachandher dan 

Balachandran (2000), Davis (1989).  

3. Hasil pengujian pada H3 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 3 ditolak, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel trust tidak 

berpengaruh terhadap variabel intention to use. Hasil pengujian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Maditinos, et al. (2013), Pikkarainen, et al. 



51 

 

 

Selfina, Analisis faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kota Batam menggunakan internet 
banking ©2015  

(2004), Davis (1989), Nor dan Sutanonpaiboon (2010), Chemingui dan 

lallouna (2013). 

4. Hasil pengujian pada H4 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 4 diterima, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel usefulness 

mempunyai pengaruh terhadap variabel intention to use. Hasil pengujian 

ini konsisten dengan penelitian Maditinos, et al. (2013), Pikkarainen, et 

al. (2004), Poon  (2008) , Meuter, et al. (2000), Davis (1989), 

Kesharwani dan Bisht (2011), Balachandher dan Balachandran (2000), 

Ho dan Ko (2009), Maduku (2013),  Nor dan sutanonpaiboon (2010), 

Suh dan Han (2002). 

5. Hasil pengujian pada H5 dengan regresi berganda diperoleh hasil yakni 

hipotesa 5 diterima, hasil ini menyimpulkan bahwa variabel internet 

connection mempunyai pengaruh terhadap variabel intention to use. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan penelitian Maditinos, et al. (2013), 

Pikkarainen, et al. (2004), Balachandher dan Balachandran (2000). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data penelitian yang diperoleh belum tentu dapat mencerminkan keadaan 

yang sama di bisnis atau jasa yang lain karena responden dalam 

penelitian ini hanya untuk meneliti faktor minat masyarakat 

menggunakan internet banking. 
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2. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

pada satu wilayah yaitu kota Batam, sehingga hanya dapat 

mencerminkan keadaan serta prilaku dan sifat masyarakat yang ada di 

kota Batam. Namun data penelitian ini belum tentu dapat mencerminkan 

keadaan yang sama di tempat lain. 

3. Waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu yang 

terlalu singkat. 

4. Penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel yang mempengaruhi 

intention to use, seperti ease of use, usefulness, internet connection, trust 

dan enjoyment.  

 

5.3 Rekomendasi
 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap nasabah yang ada di Batam 

sehingga penelitian ini hanya dapat mencerminkan prilaku nasabah di 

Batam, disarankan dalam penelitian selanjutnya dapat diikutsertakan 

nasabah dari beberapa kota untuk mengukur minat penggunaan internet 

banking di Indonesia. 

2. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya penelitian 

dilakukan dalam jangka waktu atau periode yang lebih panjang lagi. 

3. Saran yang diberikan kepada perusahaan perbankan adalah semakin 

menciptakan kemudahan dalam proses penggunaan internet banking. 



53 

 

 

Selfina, Analisis faktor yang mempengaruhi minat masyarakat kota Batam menggunakan internet 
banking ©2015  

Sehingga nasabah dari berbagai kalangan dapat menikmati kemudahan 

dalam penggunaan internet banking. 

4. Bagi perusaahan dapat menciptakan kenyamaan ataupun kenikmatan bagi 

nasabah seperti dapat menggunakan internet banking dimana saja dan 

kapan saja dengan adanya menu khusus internet banking pada 

smartphone, laptop, computer dan berbagai teknologi lainnya. Sehingga 

nasabah dapat nyaman dan nikmat dalam melakukan transaksi kapan dan 

dimana saja dia berada. 

5. Menambah kegunaan atau fungsi internet banking sehingga nasabah 

dapat melakukan semakin banyak transaksi. Sehingga nasabah akan puas 

terhadap banyaknya kegunaan yang ada pada internet banking dan akan 

terus menggunakannya. 

6. Menjaga dan memperkuat koneksi pada internet banking sehingga 

nasabah dapat melakukan transaksi dengan lancar tanpa adanya rasa 

khawatir akan gangguan yang akan terjadi pada internet banking 

 


