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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang 

telah dilakukan terhadap permasalahan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga Hipotesis pertama diterima. 

2. Persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan 

internet banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,559 lebih 

besar dari 0,05. Sehingga Hipotesis kedua ditolak. 

3. Persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,010 lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga Hipotesis ketiga diterima. 

4. Persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga Hipotesis keempat diterima. 

5. Persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,295 lebih besar 

dari 0,05. Sehingga Hipotesis kelima ditolak. 
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B. Keterbatasan Penelitian  

Dalam melaksanakan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang 

dialami oleh peneliti, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 

manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain:  

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup 

nasabah yang menggunakan internet banking pada  Bank  Mandiri cabang 

Slamet Riyadi Surakarta, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya melakukan telaahan tentang aplikasi internet banking 

dengan analisis TAM saja. 

3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner 

yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga terdapat 

kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap secara 

nyata. 

 

C. Saran  

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam 

penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan populasi yang lebih 

luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, dan lebih bisa 

digeneralisasi, serta bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang 

minat nasabah yang menggunakan internet banking dengan 

mengembangkan obyek penelitian.  
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2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel 

inti selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan 

lebih sempurna, bisa juga menambahkan variabel mediasi maupun 

moderasi atau dengan menggunakan alat analisis yang berbeda.  

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dan 

dikembangkan dengan menggunakan model penelitian yang berbeda, serta 

menelaah semua jenis layanan jasa perbankan yang digunakan oleh 

nasabah, sehingga dapat mengetahui kecenderungan pilihan layanan 

nasabah. 

 

  




