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BAB V 

PENUTUP 

5.1  KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

bahwa Variabel Determinan Technology Acceptance Model (TAM) berpengaruh 

positif terhadap Pemakaian Aktual penggunaan BSI Mobile pada nasabah 

milenial muslim Di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis 

sebagai berikut : 

1. Persepsi kegunaan (Perceived Usefullnes) berpengaruh signifikan terhadap 

Sikap Pengaplikasian (Attitude Towards Using). Hal ini menunjukkan bahwa 

manfaat layanan digital perbankan khususnya BSI Mobile yang efisien, 

efektif dan fleksibel dapat membantu nasabah dalam melakukan kegiatan 

transaksi perbankan, serta manfaat lainnya yang mendorong sikap nasabah 

dalam mengaplikasikan BSI Mobile. Selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh 

jenis profesi responden yang dijelaskan dalam penelitian ini bahwa 

responden yang berprofesi sebagai Pegawai negeri dan pelajar/mahasiswa 

merupakan mayoritas pengguna BSI Mobile, hal ini mengindikasikan bahwa 

layanan BSI Mobile membantu mereka untuk melakukan transaksi perbankan 

tanpa harus mengeluarkan waktu dan tenaga sehingga aktifitas tetap berjalan 

dengan lancar dan tidak terganggu. 

2. Sikap Pengaplikasian (Attitude Towards Using) berpengaruh signifikan 

terhadap Perilaku Penggunaan (Behavioral Intention to Use). Sikap nasabah 

terhadap BSI Mobile adalah solusi yang bijak dan tepat yang dapat 
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memengaruhi perilaku seseorang untuk menggunakan BSI Mobile. Hal ini 

disebabkan oleh mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan 

dan pekerjaan yang cukup baik untuk memahami sebuah inovasi teknologi 

seperti layanan digital perbankan, hal tersebut membuat nasabah mampu 

berpikir secara rasional bahwa BSI mobile merupakan solusi bagi mereka.  

3. Perilaku Penggunaan (Behavioral Intention to Use) berpengaruh signifikan 

terhadap Pemakaian Aktial (Actual Use). Perilaku berkaitan dengan 

kesesuaian pendidikan, kompensasi pada individu, dan pengalaman terkait 

pemakaian actual sistem informasi. Adanya latar belakang pendidikan 

responden pada penelitian ini adalah responden dengan latar belakang 

pendidikan S1 (76%) dan responden memiliki pengalaman yang cukup 

dalam hal menggunakan BSI Mobile, yakni mayoritas dibawah 1 tahun.  

 

5.2 KETERBATASAN DAN SARAN 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini maka keterbatasan dan saran yang dapat 

penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Keterbatasan 

1. Penelitian ini menggunakan populasi pada Nasabah Kantor Bank BSI 

di kota Kendari. 

2. Keterbatasan yang melekat pada data yang diperoleh melalui 

kuesioner, karena perbedaan persepsi penulis dengan responden 

penelitian. 

3. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini hanya berasal dari 

pengguna Nasabah Milenial Muslim Bank Syariah Indonesia di Kota 
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Kendari, sehingga pemodelan dalam penelitian ini mungkin tidak dapat 

memasukkan persepsi dari pihak lain yaitu pihak Bank Syariah 

Indonesia (BSI) selaku penyedia BSI Mobile karena penulis tidak 

melakukan wawancara dengan manajer bank dikarenakan penulis lebih 

tertarik untuk mengukurpengaruh persepsi teknologi, kemudahan, 

resiko, dan fitur layanan terhadap minat ulang nasabah bank dalam 

menggunakan internet banking. 

5.2.2 Saran dan Rekomendasi Penelitian 

Sesuai dengan temuan dalam studi ini, maka selanjutnya ada sejumlah 

hal yang direkomendasikan baik kepada industri perbankan, pelaku bisnis, 

pemerintah, maupun konsumen atau nasabah.  

Dari sisi industri perbankan, penelitian ini memberikan implikasi 

bahwa selain meningkatkan pelayanannya melalui pengembangan aplikasi 

digital perbankan yang bermanfaat dan mudah penggunaannya, maka 

sangat diperlukan pula untuk meningkat perlindungan dan keamanan 

nasabah penggunanya. Hal ini tentu memerlukan dukungan dari 

pemerintah selaku regulator, sehingga risiko-risiko yang tidak diinginkan 

terjadi baik pada nasabah maupun pihak bank itu sendiri dapat 

terhindarkan.  

Sementara itu, para pelaku bisnis dapat memanfaatkan perkembangan 

digital banking untuk menarik konsumen dan mengembangkan usahanya, 

terutama konsumen milenial yang melek dengan teknologi. Sementara itu, 

terdapat sejumlah keterbatasan dalam studi ini, sehingga penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan dengan memperbaiki kelemahan dalam 
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penelitian ini. Diantaranya adalah cakupan area penelitian yang sempit 

serta ukuran sampel yang kurang besar. Selain itu, penelitian selanjutnya 

juga dapat menggunakan variabel eksternal seperti norma subjektif, 

karakteristik dari digital banking yang digunakan, citra atau brand dan 

kualitas produk, sehingga model TAM yang digunakan dapat menjelaskan 

perilaku penerimaan teknologi di industry keuangan dan perbankan secara 

lebih komprehensif lagi.  

 

  

 

 


