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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan pada penelitian ini penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Perceived usefulness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Attitude pada pemakaian mobile 

banking. Pengaruh positif ini memberikan arti jika 

semakin baik persepsi nasabah tentang kegunaan dan 

manfaat (perceived usefulness) yang tertanam dalam 

diri nasabah maka semakin yakin pula sikap nasabah 

yang akan menggunakan mobile banking di BPRKS, 

dengan harapan dari sinilah fungi bank untuk terus 

menjaga hubungan baik dengan nasabah  

2) Perceived ease of use berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Attitude pada pemakaian mobile 

banking. Pengaruh positif ini memberikan arti jika 

semakin baik persepsi nasabah tentang kemudahan 

(perceived ease of use) yang tertanam dalam diri 

nasabah maka semakin yakin pula sikap nasabah 
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yang akan menggunakan mobile banking di BPRKS. 

Dengan kualitas layanan dan fitur pada aplikasi 

mobile banking diharapkan nasabah bisa mengatur 

segala kebutuhan financialnya. 

3) Perceived usefulness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap actual usage. Pengaruh positif 

ini memberikan arti jika semakin baik persepsi 

nasabah tentang manfaat (perceived usefulness) yang 

yang tertanam dalam diri nasabah maka semakin 

tinggi pula tingkat penggunaan sesungguhnya  

terhadap layanan mobile banking (Actual Usage) di 

BPRKS. Mengetahui manfaat akan penggunaan 

sesungguhnya maka tidak menutup kemungkinan 

nasabah kan terus menggunakan aplikasi mobile 

banking dalam kegitannya sehari-hari, baik transfer, 

pembayaran, pembelia 

4) Perceived ease of use berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap actual usage. Pengaruh positif 

ini memberikan arti jika semakin baik persepsi 

nasabah tentang kemudahan (perceived ease of use) 

yang terbentuk maka semakin tinggi pula tingkat 

penggunaan sesungguhnya terhadap layanan mobile 

banking (Actual Usage) di BPRKS. Kemudahan ini 
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dirasakan oleh nasabah pada saat melakukan 

transaksi bisnisnya baik itu bisnis online maupun 

transaksi finansial atau melakukan e-commerce  

5) Attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

actual usage. Pengaruh positif ini memberikan 

makna bahwa semakin baik sikap dalam 

memutuskan untuk menggunakan mobile banking, 

maka semakin tinggi penggunaan sesunguhnya 

layanan yang dilakukan oleh nasabah (Actual Usage) 

di BPRKS. Salah satu sikap positif nasabah pada saat 

menggunakan mobile banking adalah tidak adanya 

kendala pada aplikasi. 

 

5.2 Saran 

Setelah mempelajari, membahas dan menarik kesimpulan 

maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

penelitian yang akan datang 

1) Untuk Pihak Perusahaan diharapkan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah 

dan terus berinovasi dalam era digitalisasi perbankan 

saat ini, melihat prospek perkembangan teknologi 

informasi yang akan datang demi kepuasan nasabah. 
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2) Untuk penelitian yang akan datang diharapkan 

mendapatkan hasil yang lebih umum tentang adopsi 

layanan mobile banking perlu dilakukan perluasan 

objek, dapat dikembangkan untuk seluruh nasabah 

bank di Indonesia yang menggunakan mobile 

banking. 

 


