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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada BAB IV, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai sudah efektif kah 

pemanfaatan KTM plus ATM sebagai alat transaksi perbankan bagi 

mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dari data-data 

yang telah didapat dan dibahas dalam Bab IV, peneliti meyakini bahwa 

pemanfaatan KTM Plus ATM tidak dilakukan mahasiswa sebagaimana 

mestinya, dimana banyak mahasiswa yang telah mengaktifkan KTMnya 

menjadi Plus ATM tetapi hanya dibiarkan menganggur dan tidak pernah 

digunakan untuk transaksi perbankan, 242 mahasiswa dari 400 sampel tidak 

pernah menggunakan KTM Plus ATM sama sekali karena sebelumnya 

mereka telah memiliki ATM lain, dimana dari 242 tersebut ada 35 mahasiswa 

yang tidak mengaktifkan KTMnya menjadi Plus ATM. Seharusnya keputusan 

mahasiswa lebih memilih ATM lain daripada KTM Plus ATM tidak menjadi 

masalah besar bagi Maybank, namun sayangnya hal itulah yang menjadi 

alasan utama mahasiswa tidak menggunakan KTM Plus ATM mereka.  
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ATM lain dianggap mereka lebih mempermudah aktvitasnya, berbeda 

dengan KTM Plus ATM yang vendor banknya kurang disukai mahasiswa, hal 

tersebut diakibatkan dari kurang tersebarnya galeri Bank Maybank, mesin 

ATM, dan juga mesin EDC diberbagai tempat. Itulah inti alasan mahasiswa 

yang sebenarnya membuat alasan-alasan lainnya ikut muncul. Hal tersebut 

merupakan faktor utama yang membuat tidak efektifnya penggunaan KTM 

Plus ATM sebagai alat transaksi perbankan bagi mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

Masalah lain yang dirasakan mahasiswa dengan tidak tersebarnya 

galeri Bank Maybank, mesin ATM serta mesin EDCnya adalah mahasiswa 

akan kesulitan ketika akan menggunakan KTM Plus ATM tersebut sebab 

harus mencari terlebih dahulu keberadaannya yang kemungkinan besar jauh 

dari lokasi mereka berada dan ini sangat tidak efektif bagi mereka, hal 

tersebut menjadi pertimbangan masyarakat yang berniat untuk menjadi 

nasabah sebuah bank.  

Ketika mahasiswa lebih tertarik dengan ATM lain karena galeri bank, 

mesin ATM serta mesin EDC tersebar luas dan mudah dijangkau, itu berarti 

mereka menganggap bahwa bank lain lebih menarik daripada bank Maybank 

yang adalah vendor bank dari KTM Plus ATM milik Unika. Jika sebuah bank 

memiliki sisi menarik, maka bank itu akan mempunyai peluang besar untuk 

mendapatkan nasabah yang lebih banyak dari sebelumnya. Semakin banyak 

nasabah pada sebuah bank, maka juga semakin menguntungkan nasabah 



132 

 

 

ketika melakukan transaksi melalui ATM sebab tidak akan terkena biaya 

administrasi, dan sebaliknya jika sebuah bank memiliki sedikit nasabah 

otomatis sedikit pula lawan transaksi yang menggunakan bank yang sama. 

Sedangkan ketika nasabah bertransaksi dengan berbeda bank akan membuat 

mereka terkena biaya transaksi yang saya sendiri merasa itu cukup mahal. 

Jadi karena faktor-faktor tersebutlah yang membuat mahasiswa tidak 

memanfaatkan KTM Plus ATM yang mereka miliki dengan maksimal. Tidak 

menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadi masalah yang serius bahkan 

menjadi tantangan bagi Maybank bagaimana mereka selanjutnya dapat 

bersaing dengan bank lainnya. Jika saja galeri bank, mesin ATM, dan mesin 

EDC dari Maybank tersebar rata seperti bank lainnya maka saya rasa 

Maybank dapat bersaing dengan sesamanya dan lebih maju lagi dari 

sebelumnya. 

5.2 Keterbatasan dan Implikasi 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti hanya menilai 

dari sisi mahasiswa saja dan benar-benar hanya melalui pendapat yang 

disampaikan mahasiswa, dan dalam penelitian ini tidak dilakukan 

konfirmasi terhadap pihak Maybank mengenai alasan-alasan yang telah 

disebutkan oleh responden tersebut. 
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Implikasi Riset 

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat mengembangkan 

dengan cara melakukan konfirmasi mengenai alasan responden yang telah 

didapatkan dalam penelitian ini kepada pihak yang bersangkutan yaitu 

pihak bank untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, apakah 

sebenarnya alasan yang mereka katakan merupakan hal yang benar-benar 

terjadi atau alasan tersebut ada karena ketidaktahuan dari responden 

tersebut. 

5.3 Saran 

1. Bank 

Sebaiknya Maybank memperbanyak galeri bank, mesin ATM dan 

mesin EDC supaya dapat bersaing dengan bank lainnya, walaupun peneliti 

yakin hal itu pasti tidak mudah dan membutuhkan banyak sekali dana, 

namun suatu saat pasti Maybank dapat menambah sedikit demi sedikit 

galeri bank, mesin ATM maupun mesin EDCnya hingga dapat tersebar 

merata di Indonesia.  

2. Universitas 

Karena dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan KTM Plus 

ATM sebagai alat transaksi perbankan bagi mahasiswa terbukti tidak 
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efektif, maka saran peneliti lebih baik apabila pihak kampus merencanakan 

bersama pihak bank layanan tambahan pada KTM Plus ATMnya supaya 

lebih sering dimanfaatkan, seperti yang telah peneliti dapat bahwa apabila 

ada layanan tambahan mahasiswa lebih setuju jika KTM Plus ATMnya 

dapat digunakan juga sebagai alat pembayaran tol dan alat pembayaran bus 

trans. Dengan layanan tambahan tersebut maka otomatis mahasiswa akan 

mengisi saldo pada KTM Plus ATM sehingga pemanfaatannya sebagai 

alat untuk transaksi perbankan menjadi lebih efektif dan KTM Plus ATM 

tidak akan menganggur sia-sia. 
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