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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

 

5.1     Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti niat pengguna internet banking di 

Kota Batam. Niat pengguna dikota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

perceived usefulness, perceived ease to use, perceived credibility, trust dan 

convenience. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perceived of usefulness memiliki pengaruh positif terhadap intention to use 

internet banking yang berarti H1 diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Jalal, Marzooq dan Nabi (2011); Ariff et al. 

(2013); Daud et al. (2011); Jagero dan Abeka (2011); Hashjin et al. (2014) 

dan Kasheir et al. (2009). 

2. Perceived of ease to use tidak memiliki pengaruh positif terhadap intention 

to use internet banking yang berarti H2 ditolak. Kesimpulan ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalal et al. (2011); Kazi (2013); Ariff 

et al. (2013); Daud et al. (2011); Jagero dan Abeka (2011); Hashjin et al. 

(2014) dan Kasheir et al. (2009). 

3. Perceived Credibility memiliki pengaruh positif terhadap intention to use 

internet banking yang berarti H3 diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jalal et al. (2011); Kazi (2013); Ariff et al. 

(2013); Daud et al. (2011). 

4. Trust tidak memiliki pengaruh positif terhadap intention to use internet 

banking yang berarti H4 ditolak. Kesimpulan ini tidak sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Tat dan Nor (2008); Couto et al. (2013); 

Foon dan Fah (2012); Pi et al. (2012) dan Ayo et al. (2010). 

5. Convenience memiliki pengaruh positif terhadap intention to use internet 

banking yang berarti H5 diterima. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kazi (2013); Couto et al. (2013); Kazi (2013); Nasri 

(2012); Lichtenstein dan Williamson (2006); Hussein dan Pathan (2011). 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan 

tersebut antara lain: 

1. Responden yang ditemui penulis adalah konsumen ditemui disekitar kantor 

cabang bank. Responden tersebut datang secara acak dan penulis tidak 

mengetahui dengan pasti apakah responden tersebut dapat mewakilkan 

populasi Batam, karena dalam pengambilan sampel di temui di kawasan 

Nagoya dan Batam Centre.  

2. Dalam statistik demografi ditemukan bahwa semua responden banyak 

memiliki pendapatan diatas Rp 3.500.000,  pendidikan S1 dan karyawan 

swasta sehingga penelitian ini memiliki demografi yang kurang jelas dari 

sisi pendapatan perbulan dan pekerjaan. 
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5.3 Rekomendasi 

Dilihat dari kesimpulan dan keterbatasan yang ada, penulis dapat 

memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Rekomendasi yang dapat diberikan antara 

lain: 

1. Bank penyedia layanan internet banking dapat menambah layanan yang 

dapat mempermudah nasabah dalam bertansaksi keuangan. Dapat diberikan 

cotoh seperti layanan transfer ke luar negri dengan internet banking, 

sehingga nasabah tidak perlu bersusah payah datang ke bank. 

2. Bank penyedia layanan internet banking dapat menjaga kredibilitas dengan 

meningkatkan peranan bagian teknlogi informasi untuk memastikan 

kelancaran jaringan dan meminimalisir kesalaha sistem. Sehingga apa yang 

dijanjikan oleh bank dapat terealisasi dengan baik. 

3. Bank penyedia layanan internet banking membuat tampilan dan desain situs 

dengan lebih menarik dan diberikan sentuhan personal. Seperti halnya surat 

elektronik yang dapat membuat tampilan secara personal. 
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