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BAB IV 

PENUTUP 

 

I.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil studi dari Tugas Akhir yang berjudul  “Analisis 

Penggunaan M-banking BCA Pada Nasabah KCP Cibubur” maka saya sebagai 

penulis memberikan  beberapa kesimpulan diantara lain : 

PT. Bank Central Asia, Tbk memiliki sembilan fitur layanan yang 

memudahkan transaksi melalui perbankan: mInfo, mTransfer, mPayment, 

mCommerce, Cardless, mAdmin, BCA Keyboard, Flazz, Bagibagi. Masing-masing 

fungsi layanan tersebut memiliki keunggulan BCA mobile cardless, sehingga Anda 

dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi finansial seperti transaksi tarik 

tunai dan transaksi setor tunai tanpa menggunakan kartu. Oleh karena itu, tidak ada 

masalah meskipun Anda tidak membawa kartu ATM saat bertransaksi. Selain itu, 

transaksi tanpa kartu dapat meminimalkan kerugian kartu yang sering terjadi. 

Berdasarkan hasil analisis keamanan bertransaksi melalui bank, sebagian 

besar nasabah berpendapat sangat aman dan memiliki kepercayaan yang tinggi 

dalam menggunakan bank. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap nasabah 

yang menggunakan jasa perbankan. Semakin tinggi kepercayaan maka semakin 

tinggi pula minat nasabah untuk menggunakan jasa perbankan. Kepercayaan 

mengacu pada keyakinan bahwa apa yang dilayani bank membawa atau manfaat. 

Jika bank memberikan citra kepercayaan melalui fitur layanan tersebut, nasabah 

akan selalu menggunakan layanan perbankan dengan nyaman. 

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang menghambat jalannya 

m-banking seperti signal yang naik turun (hijau merah) dikarenakan sistem yang 

selalu dalam pemeliharaan mengakibatkan nasabah yang menggunakan m-banking 

BCA tertunda untuk melakukan transaksi dimana  yang harusnya bisa selesai pada 

jam sekarang menjadi tiga jam kemudian bahkan pernah di hari keesokannya. 

 

I.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai “Analisis Penggunaan 

M-banking BCA Pada Nasabah KCP Cibubur” maka penulis bermaksud 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, bagi 
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perusahaan, maupun bagi peneliti selanjutnya. Saran yang dapat penulis berikan 

ialah sebagai berikut : 

1. Bagi pembaca, diharapkan agar pembaca dapat memahami kegunaan berbagai 

jenis fitur yang ada pada m-banking BCA, sehingga pembaca dapat 

menemukan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan dalam bertransaksi. 

2. Bagi perusahaan, sebagai acuan bagi Bank BCA agar dapat memperhatikan 

kinerja aplikasi agar tidak sering terjadi error dan agar lebih mudah lagi untuk 

diakses di seluruh perangkat electronic yang terhubung. Bank BCA juga 

diharapkan dapat meningkatkan perhatiannya untuk lebih teliti dalam 

memperhatikan, memahami serta memenuhi kepentingan nasabah untuk 

produk dan layanan perbankan yang diharapkan. 

 


