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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan sampel keseluruhan sebanyak 82 

responden yang mengadopsi mobile banking bank BRI di Surabaya. 

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner di daerah Surabaya. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui analisis deskriptif da 

analisis statistik melalui SPSS versi 23.0 maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Semakin tinggi persepsi risiko maka tidak selalu mempengaruhi 

penggunaan mobile banking bank BRI di Surabaya, dengan kata 

lain walaupun nasabah merasakan adanya risiko maka nasabah akan 

tetap menggunakan mobile banking bank BRI dimana nasabah 

memiliki alasan lain diluar penelitian yang mempengaruhi nasabah 

dalam mengadopsi mobile banking, dengan kemungkinan nasabah 

tersebut memiliki pertimbangan lain yaitu lebih mengutamakan 

kemudahan dalam penggunaan mobile banking sehingga tidak 

terlalu memikirkan risiko yang ada. 

2. Semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan maka semakin 

mempengaruhi nasabah dalam mengadopsi mobile banking, yaitu 

persepsi kemudahan penggunaan dapat dirasakan oleh responden 

dalam mengadopsi mobile banking bank BRI di Surabaya yang 
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artinya bahwa nasabah menggunakan mobile banking karena 

merasa penggunaannya mudah. Hal ini dapat dibuktikan dari 

pendapat responden yang mengisi kuesioner penelitian ini. Para 

nasabah setuju bahwa penggunaan mobile banking BRI dapat 

membantu pekerjaan mereka dengan mudah dan tidak perlu 

menghabiskan waktu banyak untuk mendatangi bank. 

3. Keuntungan relatif dalam penggunaan mobile banking ternyata 

tidak selalu menjadi pertimbangan nasabah dalam menggunakan 

mobile banking bank BRI di Surabaya karena adanya beberapa 

faktor yang dijadikan pertimbangan oleh nasabah. Walaupun cukup 

efisien namun nasabah masih kurang merasakan keuntungan 

dengan adanya biaya transaksi dan pemotongan saldo yang 

dilakukan oleh pihak bank BRI.  Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

kuesioner dimana nasabah lebih mementingkan kemudahan dalam 

penggunaan mobile bangking. 

4. Adanya kesesuaian ternyata tidak selalu mendorong nasabah untuk 

mengadopsi mobile banking bank BRI di Surabaya, karena adanya 

beberapa faktor lainnya yang dijadikan sebagai pertimbangan 

nasabah dalam menggunakan mobile banking seperti nasabah 

menggunakan fasilitas tersebut hanya karena ingin mengikuti 

perkembangan teknologi bukan karena sesuai atau cocok dengan 

pekerjaan mereka, selain itu nasabah memilih menggunakan mobile 

banking karena merasa mudah dalam penggunaannya. Hal tersebut 



68 
 

dapat dibuktikan dari data responden pada penelitian ini yang 

menjawab bahwa mereka menggunakan mobile banking bukan 

hanya karena sesuai dengan pekerjaan mereka, karena banyak 

mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan juga menggunakan 

mobile banking bank BRI. 

5. Semakin tinggi persepsi risiko, persepsi kemudahan penggunaan, 

keuntungan relatif dan kesesuaian maka akan mempengaruhi 

nasabah dalam mengadopsi mobile banking.  

Menurut uji F signifikansinya sebesar 0,000 ≤ 0,05 sehingga dapat 

dismpulkan bahwa persepsi risiko, persepsi kemudahan 

penggunaan, keuntungan relatif dan kesesuaian berpengaruh secara 

simultan terhadap adopsi mobile banking bank BRI di Surabaya. 

Besar pengaruh persepsi risiko, persepsi kemudahan penggunaan, 

keuntungan relatif dan kesesuaian ialah 30,5% dan sisanya 69,5% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pada penelitian ini. 

5.2 Keterbtasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan selama penelitian ini 

berlangsung, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesulitan dalam mendapatkan data karena ada beberapa responden 

yang tidak mengisi identitas responden secara lengkap seperti 

nomor telepon dan alamat secara lengkap. 
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2. responden yang tidak bersedia untuk mengisi kuisioner dengan 

menulis sendiri meminta diisikan oleh peneliti dan beberapa orang 

menolak untuk menjadi responden penelitian. 

3. Kesulitan dalam menyebarkan langsung di bank yang bersangkutan 

karena harus ada ijin tertulis, sehingga penyebaran hanya dilakukan 

ditempat umum lainnya seperti mall, dan ATM galeri. 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan saat ini, maka peneliti 

memberikan saran yang nantinya dapat digunakan oleh beberapa pihak 

terkait. Berikut adalah saran-saran dari penelitian ini: 

1. Bagi Bank BRI 

Penelitian ini memperoleh hasil dimana ada beberapa pernyataan 

dari responden mengenai adopsi mobile banking. Beberapa responden 

menjawab tidak setuju dengan adanya kemudahan penggunaan yang 

diberikan oleh bank BRI pada variabel persepsi kemudahan 

penggunaan. Disini terjadi banyak kemungkinan seperti beberapa 

responden tidak paham dengan maksud penyataan yang dibuat dalam 

kuesioner, selain itu kemungkinan lain ialah responden tersebut benar-

benar tidak merasakan kemudahan penggunaan yang diberikan oleh 

bank BRI. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan 

kepada pihak bank BRI untuk melakukan pendekatan kepada nasabah 

sehingga dapat mengetahui pendapat nasabah mengenai penggunaan 

mobile banking, apakah fasilitas tersebut sudah benar-benar mudah 
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digunakan oleh para nasabah, dan lebih mengurangi risiko yang ada 

dalam menggunakan mobile banking. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Model penelitian ini hanya 30,5% dalam mendukung nasabah untuk 

mengadopsi mobile banking yang sisanya 69,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. Sehingga peneliti menyarankan pada 

peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lainnya sesuai 

dengan penelitian terdahulu oleh Ibrahim M. Al-Jabri dan M. Sadiq 

Sohail (2012) serta penelitian yang dilakukan oleh Bong-Keun Jeong & 

Tom E Yoon (2013). 
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