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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Metode CHAID terdiri dari ahap penggabungan, tahap pemisahan, dan tahap 

pemberhentian masing-masing kategori indikator variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pada kedalaman pertama sampel dibagi oleh 

indikator Transaksi melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi 

sebagai indikator variabel terbaik berdasarkan uji chi square.  

Terdapat delapan klasifikasi dalam kasus ini: 

 

Klasifikasi Keputusan Nasabah 

Klasifikasi 

ke-1 

Nasabah yang maksimal tidak setuju transaksi melalui ATM 

BNI memiliki keamanan yang tinggi. 

Klasifikasi 

ke-2 

Nasabah yang tidak setuju dan nasabah yang setuju transaksi 

melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi, nasabah 

yang  maksimal setuju menggunakan ATM meningkatkan 

efektivitas dalam dalam melakukan aktivitas. 

Klasifikasi 

ke-3 

Nasabah yang tidak setuju dan nasabah yang setuju transaksi 

melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi, nasabah 

yang  lebih dari setuju (sangat setuju) menggunakan ATM 

meningkatkan efektivitas dalam dalam melakukan aktivitas, 

nasabah yang maksimal setuju menggunakan ATM BNI 

memudahkan transaksi perbankan. 

Klasifikasi 

ke-4 

Nasabah yang tidak setuju dan nasabah yang setuju transaksi 

melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi, nasabah 

yang  lebih dari setuju (sangat setuju) menggunakan ATM 
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meningkatkan efektivitas dalam dalam melakukan aktivitas, 

nasabah yang lebih dari setuju (sangat setuju) menggunakan 

ATM BNI memudahkan transaksi perbankan. 

Klasifikasi 

ke-5 

Nasabah yang lebih dari setuju (sangat setuju) transaksi 

melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi, nasabah 

yang maksimal tidak setuju ATM BNI fleksibel dalam 

penggunaannya. 

Klasifikasi 

ke-6 

Nasabah yang lebih dari setuju (sangat setuju) transaksi 

melalui ATM BNI memiliki keamanan yang tinggi, nasabah 

yang lebih dari tidak setuju (setuju dan sangat setuju) ATM 

BNI fleksibel dalam penggunaannya. 

 

2. Yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan ATM dengan metode 

CHAID menggunakan taraf nyata 0,05 atau 5% yaitu Transaksi melalui ATM 

BNI memiliki keamanan yang tinggi, menggunakan ATM BNI meningkatkan 

efektifitas dalam melakukan aktivitas, menggunakan ATM BNI memudahkan 

transaksi perbankan, ATM BNI fleksibel dalam penggunaannya.  

 

5.2 Saran 

1. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

CHAID, penelitian selanjutnya dapat menerapkan atau membandingkan 

metode klasifikasi CHAID dengan yang lainnya seperti CHAID Exhaustive 

dan CART. 

2. Klasifikasi metode CHAID dalam penelitian ini dibentuk menggunakan 

software SPSS, penelitian selanjutnya dapat menggunakan software SAS atau 

program R. 

 


