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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Hasil studi ini dapat memberikan pengaruh dan bermanfaat tentang perilaku 

penggunaan mobile banking. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor determinan yang 

dapat mempengaruhi perilaku penggunaan mobile banking ditentukan oleh minat, sikap, 

norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Namun, ditemukan tidak adanya pengaruh 

pada konstruk persepsi kegunaan dan  kompatibilitas terhadap sikap, sikap terhadap minat 

dalam menggunakan dan persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku penggunaan. Dalam 

studi ini yang paling dominan adalah persepsi kontrol perilaku dibandingkan sikap, norma 

subjektif dan minat. Hasil tersebut semakin menguatkan bahwa model Decomposed Theory 

Of Planned Behavior dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap perilaku 

penggunaan suatu teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor 

yang berhubungan dengan keyakinan sendiri dan kondisi fasilitas memiliki pengaruh yang 

penting dalam perilaku nasabah dalam penggunaan mobile banking.  

 Hasil studi ini mengindikasikan tidak adanya pengaruh pada sikap terhadap minat,  

sikap mengindikasikan bahwa nasabah mempunyai hasil yang positif terhadap layanan 

penggunaan mobile banking, sehingga mendorong munculnya minat mereka untuk 

menggunakan layanan mobile banking. Sikap dipengaruhi oleh empat faktor persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kompatibilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor – faktor yang berhubungan dengan kegunaan dan kompatibilitas 

harus diperhatikan lagi dengan baik. Bukanlah tidak mungkin apabila terjadi peningkatan 

pada pengetahuan nasabah mengenai kegunaan dan kompatibilitas dalam penggunaan 

mobile banking akan meningkatkan jumlah pengguna mobile banking yang juga akan 

memberikan dampak positif pada sektor bisnis perbankan. 
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 Norma subjektif dipengaruhi oleh pengaruh interpersonal dan pengaruh eksternal. 

Kedua pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa nasabah pengaruh dari pihak-pihak 

terdekat seperti keluarga, saudara, dan teman serta pengaruh dari pihak eksternal seperti 

iklan media masa dan pengalaman konsumen lain dapat memengaruhi minat mereka. 

Ketika pengaruh yang diberikan positif maka dapat memperbesar minat nasabah untuk 

menggunakan layanan mobile banking. 

6.2 Keterbatasan 

 Peneliti menyadari terdapat keterbatasan pada studi ini yaitu pertama, objek 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya nasabah dari 4 bank yaitu Bank 

Mandiri, BCA, BRI dan BII di Surabaya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu 

yang dimiliki oleh peneliti sehingga memutuskan hanya 4 bank tersebut yang dipilih sebagai 

objek penelitian. Kedua, kurangnya motivasi dari responden untuk mengisi kuesioner. Ini 

dapat terlihat dari 55 kuesioner yang tidak kembali dan adanya 144 kuesioner yang tidak 

dapat diolah, dikarenakan adanya pengisian kuesioner yang tidak lengkap dan tidak serius 

dalam menjawab pertanyaan. Peneliti telah berupaya untuk memberikan imbalan jasa untuk 

menarik motivasi responden, namun masih terdapat responden yang tidak mengisi 

kuesioner dengan baik 

6.3 Saran 

 Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian kembali 

dengan menggunakan model penelitian yang sama tetapi di wilayah yang memilki kultur dan 

sifat individu yang berbeda, apakah hasil yang didapatkan akan sama dengan hasil studi ini 

atau memiliki hasil yang berbeda. Adanya hasil kuesioner yang tidak dapat diolah pada 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran agar pada penelitian berikutnya dapat 

dilakukan pembagian kuesioner secara langsung. Dengan pembagian kuesioner secara 

langsung diharapkan dapat meningkatkan hasil kuesioner yang baik.  


