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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Technology Acceptance Model ( TAM ) Terhadap Minat Nasabah Menggunakan 

Mobile Banking Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari.  

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari keempat variabel, variabel 

Persepsi Kemudahan Penggunaan berdasarkan pengujian perbandingan 

diperoleh hasil thitung sebesar 3,789 lebih besar dari t table ( 1,661), dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variable persepsi kemudahan penggunaan  berpengaruh positif 

terhadap minat nasabah dan Variabel Kenyamanan berdasarkan pengujian 

perbandingan diperoleh hasil thitung sebesar 4,935 lebih besar dari t tabel 

(1,661) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Kenyamanan(X3) berpengaruh positif 

terhadap Minat nasabah. 

 Sedangkan variabel persepsi daya guna berdasarkan pengujian 

perbandingan   diperoleh hasil thitung sebesar -1,809 lebih kecil dar t table ( 

1,661), dengan tingkat signifikan sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa variable persepsi daya guna berpengaruh negatif 

terhadap minat nasabah dan variabel Kepercayaan berdasarkan pengujian 

perbandingan diperoleh hasil thitung sebesar -949 lebih kecil dari t tabel 

(1,661) dengan tingkat signifikan sebesar 0,345 l.ebih besar dari 0,05. Hal 
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ini menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan berpengaruh negatif 

terhadap Minat nasabah. 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Variabel Kenyamanan memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap minat nasabah dalam menggunakan 

Mobile Banking. Hal ini ditunjukkan oleh hasil persamaan regresi dimana 

nilai koefisien variabel kenyamanan lebih besar dibanding dengan variabel 

lainnya dan memiliki nilai signifikan paling kecil. Dengan demikian 

hipotesis kedua yang mengatakan variabel yang pengaruhnya dominan 

adalah variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan ditolak. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian 

dan pembahasan yang dilakukan adalah: 

1. Disarankan agar perlunya perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Kendari perlu lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

nasabahnya, hal ini dimaksudkan agar nasabah dapat puas atas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan. 

2. Untuk mempertahankan bahkan lebih meningkatkan Kenyamanan yang 

merupakan variabel yang paling dominan dalam minat nasabah 

menggunakan mobile banking, maka PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Kendari juga harus memahami keluhan-keluhan nasabah yang lain, serta 

mengutamakan apa yang diinginkan oleh nasabah agar terciptanya 

kenyamanan. 
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3. Perusahaan juga harus memperhatikan variabel lain yang dianggap 

signifikan untuk meningkatkan minat nasabah untuk menggunakan Mobile 

banking untuk kemajuan perusahaan ditengah persaingan di dunia 

perbankan yang semakin kompetitif dan akhirnya mampu untuk 

mempertahankan nasabahnya. 

 


