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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan teknologi 

informasi, kemudahan, risiko, fitur layanan dan kredibilitas terhadap minat 

menggunakan internet banking dengan kepuasan nasabah sebagai variabel 

moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah 

Bank BRI yang menggunakan internet banking di Kabupaten Rembang. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dengan teknik 

convenience sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda 

dan uji Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan 

internet banking sedangkan kemampuan teknologi informasi, kemudahan, fitur 

layanan, dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

kepuasan nasabah terbukti belum mampu memoderasi pengaruh kemampuan 

teknologi informasi, kemudahan, fitur layanan, dan kredibilitas terhadap minat 

nasabah menggunakan internet banking. Tetapi kepuasan nasabah mampu 

memodersi pengaruh risiko terhadap minat nasabah menggunakan internet banking. 

 

Kata kunci : kemampuan teknologi informasi, kemudahan, risiko,fitur layanan,  

kredibilitas, kepuasan nasabah, minat nasabah menggunakan internet 

banking 

 

Abstract 

 

This research aims to analyze the influence of information technological 

capabilities, ease, risks, service features, and credibility to customers' interest in 

using internet banking with customer satisfaction as a moderating variable.  Used 

in this study population was the customers Bank BRI in Rembang. The data used 

in this research is primary data and data collection was performed using a 

questionnaire. The technique  of the sample collection by way of a technique of 

convenience sampling. The total sample used as many as 100 respondents. The 

analysis of the data used were multiple regression analysis and Moderated 

Regression Analysis (MRA).Research result indicate that the variable risks not 

effect the customers' interest in using internet banking. While variable information 
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technological capabilities, ease, service features, and credibility effect the 

customers' interest in using internet banking. Research results also that the customer 

satisfaction proved not able to moderate the influence information technological 

capabilities, ease, service features, and credibility effect the customers interest in 

using internet banking. But the customer satisfaction able to moderated risks to 

customers' interest in using internet banking. 

 

Keyword : information technological capabilities, ease, risks, service features, 

credibility, customer satisfaction, customers interest in using internet banking. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya 

zaman.Menurut Jogiyanto (2003), teknologi informasi adalah subsistem dari sistem 

informasi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan akan mempengaruhi semua 

aspek kehidupan termasuk industri perbankan. Teknologi juga menjadi solusi bagi 

industri perbankan karena dalam hal ini industri perbankan  menghadapi masalah 

biaya dan persaingan usaha. Bank tidak hanya sebagai penghimpun dan penyalur 

dana dari masyarakat, namun bank juga sudah mengembangkan berbagai layanan 

untuk mendorong aktivitas transaksi di masyarakat.  Oleh karena itu mengingat 

peranannya yang penting dalam era perkembangan global, maka sangat penting 

untuk mengukur kinerja keuangan bank. Salah satunya adalah munculnya layanan 

internet banking.  

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model penerimaan dari 

sistem teknologi informasi yang digunakan pengguna. TAM memiliki tujuan untuk 

menjelaskan dan mengevaluasi penerimaan pengguna atas sistem informasi. TAM 

menggambarkan hubungan sebab akibat antara keyakinan (dalam hal manfaat 

sistem informasi dan kemudahan penggunanya) dan perilaku, tujuan/kebutuhan, 

dan penggunaan aktual pengguna sistem informasi 

Menurut Davis et al. (1989) menyebutkan bahwa minat perilaku diartikan 

tingkat seberapa kuat minat seseorang melakukan perilaku tertentu. Tingkat 

kepuasan nasabah dapat didefinisikan dengan kesesuaian dengan apa yang 

dirasakan oleh konsumen dari pengalaman konsumsinya dengan apa yang 

diharapkan. Fenomena tersebut mampu menggeser kepuasan menjadi variabel yang 
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bias dalam bisnis perbankan, maka dari itu, kepuasan nasabah dalam penelitian ini 

adalah tepat dijelaskan sebagai variabel moderator. Sehingga posisi kemampuan 

teknologi informasi,kemudahan,risiko,fitur layanan, dan kredibilitas diyakini 

semakin kuat menciptakan minat nasabah menggunakan internet banking, 

sedangkan kepuasan nasabah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi serta 

memperkuat pengaruh kemampuan teknologi informasi, kemudahan ,risiko ,fitur 

layanan, dan kredibilitas terhadap minat nasabah menggunakan internet banking. 

Peneliti mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

yaitu pada penelitian Mentayani ,Rusmanto dan Rahmiati (2016) Pengaruh 

Kemampuan Teknologi Informasi, Kemudahan, Risiko Dan Fitur Layanan 

Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Empiris 

Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Di Kota Banjarmasin).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya dengan 

menambahkan variabel kredibilitas dan penelitian ini menggunakan variabel 

moderating kepuasan nasabah untuk mengetahui kemampuan Internet Banking 

dengan faktor-faktor seperti kemampuan teknologi 

informasi,kredibilitas,kemudahan, risiko dan fitur layanan terhadap minat 

menggunakan internet banking, dan lokasi penelitianya berada di Bank BRI 

Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi, 

Kemudahan, Risiko, Fitur Layanan, dan Kredibilitas Terhadap Minat Nasabah 

Menggunakan Internet Banking : Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Moderating   

(Studi Empiris pada Nasabah Bank BRI di Kabupaten Rembang).” 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan melakukan uji 

hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data pokok yang disebar pada nasabah yang 

menggunakan internet banking.. Populasi dalam penelitian yang dilakukan ini 

adalah seluruh nasabah bank BRI Kabupaten Rembang yang menggunakan internet 
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banking. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah nasabah yang 

menggunakan internet bangking pada Bank BRI di Rembang. Penentuan sampel 

menggunakan teknik convenience sampling untuk memudahkan peneliti dalam 

menentukan sampel dengan populasi yaitu seluruh nasabah pada Bank BRI di 

Kabupaten Rembang. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. 

Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kabupaten 

Rembang yang menggunakan internet bangking BRI. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Data 

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel Kemampuan Teknologi Informasi 

memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum 20 dengan nilai rata-

rata 15,79 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,65640.Variabel kemudahan 

memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum 30 dengan nilai rata-

rata 25,06 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,97675 .Variabel risiko 

memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 25 dengan nilai rata-

rata 19,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,58125. Variabel fitur layanan 

memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 20 dengan nilai rata-

rata 16,46 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,39705. Variabel kredibilitas 

memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum 15 dengan nilai rata-

rata 12,30 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,83402. Variabel kepuasan 

nasabah memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum 25 dengan 

nilai rata-rata 21,07 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,00926. Variabel 

minat pengguna memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 25 

dengan nilai rata-rata 21,34 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,24806. 

3.1.2 Uji Kualitas Data 

Pengujian kualitas data menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji 

validitas menunjukkan bahwa rhitung > rtabel, artinya seluruh data dinyatakan 

valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa keandalan konsistensi antar 
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item atau koefisien keandalan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian dikatakan reliable. 

3.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji Kolmogorov Smirnov  terhadap data Undstrandardized residual 

adalah sebesar 0,200 dapat diketahui bahwa semua p-value untuk data ternyata 

lebih besar dari α=5% (p>0,05). Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa model 

regresi berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa 

tidak terjadi masalah multikolinearitas dari persamaan penelitian ini. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Tolerance Value > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil uji 

heteroskedastisitas menunjukkan diketahui masing-masing nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

3.1.4 Uji Hipotesis 

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0,401 1,535  0,261 0,794 

Kemampuan Teknologi 

Informasi 

0,222 0,092 0,182 2,412 0,018 

Kemudahan 0,213 0,066 0,260 3,219 0,002 

Risiko -0,116 0,089 -0,128 -1,299 0,197 

Fitur Layanan 0,342 0,134 0,252 2,560 0,012 

Kredibilitas 0,708 0,196 0,400 3,618 0,000 

 Sumber: Data primer diolah peneliti, 2021 

 

Tabel 2. Hasil Uji MRA 

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2021 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6,570 2,537  2,590 0,011 

KTI 0,11 0,656 0,009 0,017 0,986 

KM -0,054 0,388 -0,067 -0,140 0,889 

RS 0,950 0,547 1,047 1,735 0,086 

FL -1,050 0,886 -0,775 -1,185 0,239 

KR 0,605 1,333 0,342 0,454 0,651 

KTI*KN 0,007 0,030 0,207 0,247 0,805 

KM*KN 0,010 0,018 0,451 0,553 0,581 

RS*KN -0,051 0,025 -1,895 -2,012 0,047 

FL*KN 0,069 0,043 1,904 1,606 0,112 

KR*KN -0,014 0,065 -0,311 -0,220 0,826 
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Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel diatas, maka bentuk persamaan I dan 

persamaan II  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

MP = 0,401 + 0,222KTI+ 0,213KM - 0,116RS + 0,342FL + 0,708KR + e  (1) 

MP = 6,570 + 0,011KTI -0,054KM + 0,950RS -1,050FL + 0,605KR           

+0,007KTI*KN + 0,010KM*KN - 0,051RS*KN+ 0,069FL*KN – 

0,014KR*KN + e                          (2) 

Hasil pengujian koefisien determinasi (adjusted R2) mengindikasikan 

bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,658 dan 0,690. Hasil pengujian ini 

mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri 

dari kemampuan teknologi informasi,kemudahan, risiko, fitur layanan, 

kredibilitas serta interaksi antara KTI*KN, KM*KN, RS*KN, FL*KN, 

KR*KN mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen minat 

menggunakan internet banking. Dengan adanya variabel model ini dari 

persamaan I sebesar 65,8% menjadi 69% dari persamaan II maka selisihnya 

menjadi 3,2%. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 

0,000 yang labih kecil dari taraf signifikansi α= 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel indpenden. Hal ini juga menujukkan bahwa model regresi 

yang dipakai layak (fit). 

Berdasarkan hasil uji t persamaan I yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel kemampuan teknologi informasi,kemudahan, fitur layanan, 

kredibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan 

internet banking. Sedangkan variabel risiko tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat menggunakan internet banking. 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel diatas, maka bentuk persamaan 

regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: Berdasarkan hasil uji t persamaan II 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepuasan nasabah hanya 

mampu memoderasi pada variabel risiko terhadap minat menggunakan internet 

banking, sedangkan variable kepuasan nasabah tidak  mampu memoderasi 
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pada variabel kemampuan teknologi informasi, kemudahan, fitur layanan, dan 

kredibilitas terhadap minat menggunakan internet banking. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Kemampuan Teknologi Informasi terhadap Minat 

Menggunakan Internet Banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kemampuan teknologi informasi 

diketahui bahwa H1 diterima. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam 

melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Mentayani, Rusmanto, dan Rahmiati (2016) hasil dalam penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking. 

3.2.2 Pengaruh Kemudahan terhadap Minat Menggunakan Internet Banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kemudahan diketahui bahwa H2 diterima. 

Pengaruh yang dirasakan nasabah dalam menggunakan internet banking adalah 

nasabah tidak harus belajar terlebih dahulu karena layanan yang terdapat pada 

internet banking mudah dipahami.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhan dan Sri (2017) hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking. 

3.2.3 Pengaruh Risiko terhadap Minat Menggunakan Internet Banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel risiko diketahui bahwa H3 ditolak. 

Apabila nasabah merasa menggunakan internet banking memiliki risiko, maka 

akan mengurangi minat nasabah untuk menggunakan internet banking.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aieni dan Purwantini (2017) yang menyatakan bahwa persepsi risiko 

penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

internet banking. 
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3.2.4 Pengaruh    Fitur   Layanan   terhadap    Minat   Menggunakan  Internet 

Bangking 

Berdasarkan hasil pengujian variabel fitur layanan diketahui bahwa H4 

diterima. Kelengkapan fitur layanan internet banking yang beragam merupakan 

hal yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan transaksi maya karena 

jarak, kemampuan teknologi dalam memfasilitasi transaksi, layanan yang tidak 

bertatap muka dengan teller/customer service merupakan hal yang 

dipertimbangkan nasabah bank dalam transaksi melalui online banking.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mentayani, Rusmanto, dan Rahmiati (2016), Supriyadi (2014), Risma (2021) 

hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa fitur layanan berpengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking. 

3.2.5 Pengaruh Kredibilitas terhadap Minat Menggunakan Intrenet Banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kredibilitas diketahui bahwa H5 diterima. 

Bank BRI tidak hanya mementingkan keuntungan saja namun juga harus 

menjaga amanah yang dipercayakan oleh nasabah dengan melindungi nasabah 

dari tindakan penipuan dan pencurian data sehingga nasabah merasa nyaman 

menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Ramadhan dan Sri (2016), hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kredibilitas berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking.  

3.2.6 Pengaruh  Kepuasan  Nasabah   Memoderasi  Kemampuan  Teknologi 

Informasi terhadap Minat Menggunakan Internet banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kemampuan teknologi informasi dengan 

kepuasan nasabah sebagai variabel moderasi diketahui bahwa H6 ditolak. 

Kemampuan teknologi informasi mempunyai manfaat dalam menggunakan 

internet banking dalam melakukan transaksi.Semakin baik kemampuan 

teknologi informasi para nasabah maka akan semakin meningkatkan kepuasan 

nasabah dalam menggunakan internet banking begitupun sebaliknya. Artinya 

kepuasan nasabah yang berperan sebagai variabel moderating belum bisa 
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dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi hubungan antara kemampuan 

teknologi informasi terhadap minat menggunakan internet banking.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Mellinda,Ayu (2017) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

kepuasan nasabah tidak berpengaruh terhadap hubungan kemampuan 

teknologi informasi dan minat menggunakan internet banking. 

3.2.7 Pengaruh Kepuasan Nasabah Memoderasi Kemudahan terhadap Minat 

Menggunakan Internet banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kemudahan dengan kepuasan nasabah 

sebagai variabel moderasi diketahui bahwa H7 ditolak. .Hal ini menjadi  alasan 

bahwa dengan menggunakan internet banking memang memberikan manfaat 

akan tetapi belum sepenuhnya membuat nasabah sepenuhnya memahami dan 

merasa mudah dalam menggunakannya sehingga ada ketidakpuasan tersendiri 

dari mereka. Artinya kepuasan nasabah yang berperan sebagai variabel 

moderating belum bisa dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi hubungan 

antara kemudahan terhadap minat menggunakan internet banking. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hitten dan Arief (2019) yang menyebutkan bahwa kepuasan nasabah tidak 

berpengaruh terhadap hubungan kemudahan dan minat menggunakan internet 

banking. 

3.2.8 Pengaruh   Kepuasan   Nasabah  Memoderasi   Risiko  terhadap  Minat 

Menggunakan Internet banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel risiko dengan kepuasan nasabah sebagai 

variabel moderasi diketahui bahwa H8 diterima. Terbukti dari. variabel risiko 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah, hal itu menandakan bahwa 

kebanyakan nasabah pengguna internet banking merasa puas dengan minimnya 

risiko dalam menggunakan internet banking untuk melakukan transaksi 

Artinya kepuasan nasabah yang berperan sebagai variabel moderating bisa 

dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi hubungan antara risiko terhadap 

minat menggunakan internet banking. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Afwa dkk (2014), Rosita, Ayu (2018) yang menyebutkan bahwa kepuasan 

nasabah berpengaruh terhadap hubungan risiko dan minat menggunakan 

internet banking 

3.2.9 Pengaruh  Kepuasan  Nasabah  Memoderasi   Fitur  Layanan  terhadap 

Minat Menggunakan Internet banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel fitur layanan  dengan kepuasan nasabah 

sebagai variabel moderasi diketahui bahwa H9 ditolak. Hal ini terjadi mungkin 

karena kurangnya kelengkapan fitur yang disediakan oleh bank sehingga 

responden merasa fitur-fitur kurang lengkap dan unggul untuk mendukung 

aktivitas mereka bila dibandingkan dengan yang lain,maka kegiatan transaksi 

pengguna beresiko tidak nyaman. Artinya kepuasan nasabah yang berperan 

sebagai variabel moderating belum bisa dijadikan tolak ukur dalam 

mempengaruhi hubungan antara fitur layanan terhadap minat menggunakan 

internet banking.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Meileny dan Tri (2020) yang menyebutkan bahwa kepuasan nasabah 

berpengaruh terhadap hubungan fitur layanan dan minat menggunakan internet 

banking. 

3.2.10 Pengaruh Kepuasan Nasabah Memoderasi Kredibilitas terhadap Minat  

Menggunakan Internet banking. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kredibilitas diketahui bahwa H10 ditolak. 

Amanah dapat dipahami dengan makna terpercaya, bertanggung jawab dan 

juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. 

Dalam penelitian ini nasabah belum sepenuhnya percaya ,merasa nyaman 

terhadap fasilitas,tindakan penipuan, dan rasa tanggung jawab yang disediakan 

oleh pihak bank jadi merasa merasa belum merasa puas terhadap hal tersebut. 

Artinya kepuasan nasabah yang berperan sebagai variabel moderating belum 

bisa dijadikan tolak ukur dalam mempengaruhi hubungan antara kredibilitas 

terhadap minat menggunakan internet banking. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hasil peneliian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2011) yang menyebutkan bahwa kepuasan nasabah tidak berpengaruh 

terhadap hubungan kredibilitas dan minat menggunakan internet banking. 

 

 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan internet banking 

sedangkan kemampuan teknologi informasi, kemudahan, fitur layanan, dan 

kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah menggunakan internet 

banking. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepuasan nasabah terbukti 

belum mampu memoderasi pengaruh kemampuan teknologi informasi, kemudahan, 

fitur layanan, dan kredibilitas terhadap minat nasabah menggunakan internet 

banking. Tetapi kepuasan nasabah mampu memodersi pengaruh risiko terhadap 

minat nasabah menggunakan internet banking. 

4.2 Keterbatasan 

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain : 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup pada 

nasabah Bank BRI yang menggunakan internet banking, sehingga penelitian 

tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 

2. Peneliti menggunakan variable moderating kepuasan nasabah. Masih 

terdapat variabel lain yang dapat digunakan sebagai variabel moderating 

yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan 

internet banking. 

3. Adanya Pandemi Covid-19 beberapa kuesioner disebar secara online 

melalui google form masih ada beberapa pertanyaan yang tidak di isi atau 

belum lengkap. 

4. Dalam penelitian data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang 

didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang 
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diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan 

instrumen kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan 

lisan.  

4.3 Saran 

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti mendatang hendaknya dapat menambah variabel-varibel lain 

yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan internet banking, 

atau bisa menambah variabel moderating yang lain agar hasilnya dapat 

terdefinisi dengan lebih sempurna. 

2. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena 

instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing. 

Pendekatan bisa dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung ke 

dalam obyek yang dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. 
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