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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diolah dan dianalisis, dapat 

disimpulkan bahwa jenis kelamin yang paling dominan dari hasil penelitian ini 

adalah perempuan, umur yang paling dominan dari hasil penelitian ini adalah 20 – 

24 tahun, jenis pekerjaan yang paling dominan dari hasil penelitian ini adalah 

pegawai swasta, lama penggunaan mobile bankingmelalui aplikasi BCA Mobile 

paling banyak dari hasil penelitian ini yaitu 3 – 5 tahun, jumlah melakukan 

transaksi online melalui aplikasi BCA Mobile dalam satu bulan paling banyak 

dari hasil penelitian ini yaitu > 7 kali, transaksi atau layanan yang paling sering 

digunakan dari hasil penelitian ini adalah informasi rekening, dan tiga faktor yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA 

Mobile dari hasil penelitian ini adalah faktor kemudahan, faktor kenyamanan, dan 

faktor ketersediaan fitur dengan persentase 19%, 17%, dan 11% dari jumlah 

frekuensi dan 93%, 83%, dan 53% dari jumlah responden yang diteliti. 

Faktor kemudahan merupakan faktor yang paling dominan dalam 

penelitian ini dikarenakannasabah akan lebih senang dan merasa puas jika 

melakukan segala sesuatu dengan mudah seperti mudah dalam mengakses, mudah 

melakukan kegiatan perbankan secara onlinedaripada harus ke kantor cabang 

BCA atau ke mesin ATM, layar BCA Mobile dirancang seperti layar mesin ATM 

BCA sehingga mudah digunakan jadi siapa pun dapat menggunakannya karena 
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tidak perlu keterampilan khusus. Faktor kenyamanan juga merupakan salah satu 

faktor yang terpenting karena nasabah merasa nyaman dan praktis saat melakukan 

transaksi perbankan yang bisa dilakukan dalam satu aplikasi saja yang letaknya di 

smartphone, lebih efisien, efektif, dan hemat waktu karena tidak perlu mengantri 

di kantor cabang BCA. BCA Mobile juga menawarkan berbagai fitur – fitur yang 

canggih dan lengkap dibandingkan dengan aplikasi mobile banking dari bank lain.  

Pada saat ini kemudahan dan ketersediaan fitur menjadi kunci utama yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA 

Mobile, hal tersebutlah yang membuat BCA Mobile digemari oleh masyarakat 

karena penggunaannya mudah dan fitur yang lebih lengkap. Banyak aplikasi 

mobile banking dari bank lain yang menawarkan kemudahan tetapi masyarakat 

lebih mengutamakan fitur – fitur yang canggih dan lengkap untuk melakukan 

transaksi perbankan. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dibagikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperbesar jumlah sampel karena 

pada penelitian ini sampelnya hanya30 responden dan mungkin bisa 

memperluas cakupan dalam pengambilan sampel tidak hanya di Kota 

Semarang saja karena semakin banyak responden yang diteliti maka 

hasil yang didapatkan akan semakin bagus dan akurat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini karena 

pada penelitian ini sudah ditemukan faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui 
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aplikasi BCA Mobile maka peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan 

menjadikan penelitiannya jenis kuantitatif kemudian diuji dengan 

menggunakan uji analisis faktor di SPSS. 

3. Untuk pihak BCA Mobile dapat mempertahankan kualitasnya dalam 

hal memberikan kemudahan, kenyamanan, kualitas informasi, kualitas 

layanan, ketersediaan fitur, dan terus menjaga keamanan serta 

kepercayaan dari nasabah dan terus berinovasi supaya bisa 

berkompetisi terhadap perkembangan zaman dan dari mobile banking 

yang sejenis. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan seperti berikut: 

1. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan 

metode non probability sampling, peneliti menggunakan metode ini 

karena tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya. 

2. Jumlah sampel hanya 30 responden dan lingkup sampel hanya 

nasabah BCA yang berdomisili di Kota Semarang.  


