
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil  dan analisis  di  atas,  kesimpulan yang didapat  adalah

sebagai berikut.

1. Terdapat  pengaruh  positif  yang  signifikan  persepsi  kebermanfaatan

terhadap  penggunaan  internet  banking. Hasil  penelitian  ini  mendukung

hasil penelitian yang dilakukan oleh  Puspa dewi, dkk (2017), Irmadhani

(2016), Enrico  Fritzgerald  (2014),  Sherly  dan  Isharijadi  (2013),

Mochamad Nurhadi (2016).
2. Terdapat  pengaruh  positif  yang  signifikan  persepsi  kemudahan

penggunaan terhadap penggunaan  internet  banking. Hasil  penelitian  ini

mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibowo  (2006)  serta

Puspa dewi, dkk (2017), Mochamad Nurhadi (2016), Irwan Tirtana (2014),

serta Maharsyi (2007).
3. Persepsi  kemudahan penggunaan memediasi  hubungan antara  computer

self  efficacy  dengan penggunaan  internet  banking,  dengan efek mediasi

disebut partial mediation. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian

yang dilakukan oleh Maharsyi (2007), Ratih Wijayanti (2011), Irmadhani

(2016).
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5.2. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya 

a) Responden penelitian  ini  terbatas  pada mahasiswa  S1  Fakultas

Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Katolik  Soegijapranata,  meliputi

program  studi  akuntansi  dan  manajemen.  Saran  bagi  penelitian

selanjutnya adalah memperluas responden penelitian yang tidak hanya

terbatas pada mahasiswa S1 (akuntansi dan manajemen) di Universitas

Katolik  Soegijapranata,  namun  juga  menggunakan  mahasiswa  S1

(akuntansi dan manajemen) pada perguruan tinggi lain.

2. Bagi pihak bank 

Pihak  bank  diharapkan  untuk  mempertahankan  nasabah  dalam

menggunakan  internet  banking untuk  mengakses  informasi  (misal:

saldo tabungan, informasi tagihan kartu kredit, suku bunga tabungan,

dll),  kepercayaan  diri  dari  nasabah  mengenai  kemudahan dalam

menyelesaikan transaksi walaupun tidak ada orang lain di sekitar untuk

memberitahu  bagaimana  caranya, kebermanfaatan  internet  banking

yang terbukti sangat berguna untuk memanfaatkan layanan perbankan,

dan  mempertahankan kemudahan penggunaan  internet banking yang

terbukti bahwa layanan perbankan sangat mudah digunakan.
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