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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui 

penyebaran kuisioner ke responden dan pengolahan data hasil kuisioner 

mengenai pengaruh persepsi teknologi informasi, kemudahan penggunaan, 

dan risiko terhadap minat nasabah menggunakan Internet Banking di Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat nasabah menggunakan Internet Banking di Bank Syariah Mandiri 

KCP Tulungagung. Artinya semakin tinggi persepsi teknologi informasi 

maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk menggunakan Internet 

Banking. 

2. Kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

nasabah menggunakan Internet Banking di Bank Syariah Mandiri KCP 

Tulungagung. Artinya apabila semakin besar kemudahan penggunaan 

maka semakin besar pula minat nasabah untuk menggunakan Internet 

Banking.  

3. Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan Internet Banking di Bank Syariah Mandiri Kantor 
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Cabang Pembantu Tulungagung. Artinya apabila semakin kecil risiko 

maka semakin tinggi minat nasabah untuk menggunakan Internet 

Banking.  

4. Persepsi teknologi informasi, kemudahan penggunaan, dan risiko 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat nasabah 

menggunakan Internet Banking di Bank Syariah Mandiri KCP 

Tulungagung. Ketiga variabel independen memberikan pengaruh 

terhadap minat nasabah dalam menggunakan Internet Banking, di mana 

variabel persepsi teknologi informasi memberikan pengaruh paling 

besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Internet Banking merupakan 

teknologi yang sesuai kebutuhan, mendukung transaksi nasabah, 

memberikan keuntungan di masa depan, serta layak untuk 

direkomendasikan sehingga membuat minat nasabah semakin tinggi.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu 

Tulungagung 

Penelitian ini dapat digunakan untuk acuan bagi BSM KCP 

Tulungagung dalam strategi pemasaran pada persepsi teknologi 

informasi, kemudahan penggunaan, dan risiko penggunaan Internet 

Banking dengan tujuan untuk meningkatkan minat nasabah terhadap 
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Internet Banking. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

menambah wawasan tentang penggunaan Internet Banking dan 

menginformasikan hasil penelitian ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, khususnya jurusan Perbankan Syariah.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka bagi peneliti 

yang akan datang diharapkan akan menambah objek penelitian bukan 

hanya Bank Mandiri Syariah tetapi juga Bank Umum Syariah lainnya. 

Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

penelitian selain Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan 

Penggunaan, Risiko, dan Minat Nasabah yang memiliki pengaruh kuat 

terhadap kemajuan Bank Syariah itu sendiri.  

  


