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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian terhadap analisis minat perilaku penggunaan layanan 

mobile banking menggunakan integrasi task technology fit (TTF) dan unified theory 

of acceptance and use of technology (UTAUT), dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Terkait pengaruh antar variabel dalam model integrasi TTF-UTAUT terhadap 

minat perilaku penggunaan m-banking 

1. Berdasarkan evaluasi penerimaan dan penggunaan m-banking dengan 

menggunakan model TTF-UTAUT di Surabaya, didapatkan hasil bahwa 

model TTF-UTAUT hanya mampu menjelaskan 63,5% varians pada 

pembentukan prilaku penggunaan layanan m-banking. 

2. Dari 10 hipotesis yang diajukan terdapat 7 hipotesis yang dapat diterima, 

yaitu Effort Expectancy (EFE) berpengaruh positif dan signifikan 

Performance Expectancy (PEE), Effort Expectancy (EFE) berpengaruh 

positif dan signifikan User Adoption (USE), Performance Expectancy (PEE) 

berpengaruh positif dan signifikan User Adoption (USE), Task 

Characteristic (TAC) berpengaruh positif dan signifikan Task Technology 

Fit (TTF), Technology Characteristic (TEC) berpengaruh positif dan 

signifikan Effort Expectancy (EFE), Technology Characteristic (TEC) 
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berpengaruh positif dan signifikan Task Technology Fit (TTF) dan Task 

Technology Fit (TTF) berpengaruh positif dan signifikan Performance 

Expectancy (PEE).  

b. Terkait rekomendasi yang diusulkan agar layanan m-banking dapat diterima oleh 

nasabah. 

1. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan faktor-faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan m-banking adalah 

dengan survey secara berkala untuk mengetahui kebutuhan nasabah serta 

memberikan layanan informasi mengenai keamanan serta keuntungan lain 

dari penggunaan m-banking guna meningkatkan task technology fit 

(kesesuaian tugas teknologi), dilakukan update layanan m-banking secara 

berkala untuk memberikan informasi yang lebih up-to-date, adanya inovasi 

baru berdasarkan dari survey kebutuhan nasabah secara berkala seperti 

penambahan fitur barcode scanning untuk meminimalisir kesalahan 

penulisan rekening, mensosialisasikan manfaat dari penggunaan m-banking 

serta menambahkan fitur simulasi/demo penggunaan pada aplikasi m-

banking  guna meningkatkan minat perilaku nasabah dalam menggunakan 

m-banking. 

2. Strategi terpenting yang dilakukan untuk meningkatkan faktor-faktor yang 

kurang berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan m-banking 

adalah dengan memanfaatkan tenaga professional yang ada untuk 

melakukan sosialisasi tentang manfaat penggunaan m-banking. 
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5.2. Saran 

Bedasarkan hasil dari penelitian maka saran yang dapat diajukan untuk 

penelitian selanjutnya antara lain : 

1. Model TTF-UTAUT hanya mampu menjelaskan hingga 63,5% varians pada 

pembentukan minat pemanfaatan. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian dan 

pengembangan konstruk-konstruk dalam TTF-UTAUT perlu dilakukan agar 

akurasi prediksi model (varians) meningkat. 

2. Kemungkinan dimasa mendatang akan terjadi perubahan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat perilaku penggunaan m-banking. Sehingga penelitian 

dimasa mendatang, diharapkan dapat menggabungkan variabel lainnya ke dalam 

model penelitian dengan permasalahan serupa misalnya technology 

characteristics (katakteristik teknologi) dengan facilitating conditions (kondisi 

yang memfasilitasi), task characteristics (karakteristik tugas) dan  facilitating 

conditions (kondisi yang memfasilitasi), dan sebagainya. 

3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengenai adopsi layanan m-banking di 

Kota Surabaya perlu dilakukan perluasan objek dengan penambahan jumlah 

sampel, sehingga data yang digunakan dapat mendukung model dan peluang 

untuk mencapai normalitas data lebih besar. 

4. Perlu adanya penambahan indikator atau perbaikan indikator untuk poin 

pertanyaan pada kuesioner untuk lebih informasi dari nasabah tentang 

penggunaan layanan m-banking 
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