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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

untuk menggunakan layanan e-banking dengan menggunakan model Theory 

Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini memperoleh respon sebanyak 309 orang yang pernah menggunakan 

e-banking. Peneliti menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menguji 

data penelitian dengan software SPSS 16.0. Hasil analisis untuk model ini 

menunjukkan bahwa secara simultan, variabel sikap, norma subyektif, kontrol 

perilaku, persepsi risiko, dan pengalaman berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking. Sedangkan hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking; dan variabel sikap, norma 

subyektif, persepsi risiko, dan pengalaman secara signifikan berpengaruh terhadap 

minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hal ini berarti bahwa minat untuk 

menggunakan layanan e-banking dipengaruhi oleh variabel persepsi sikap, norma 

subyektif, persepsi risiko, dan pengalaman. Implikasi dari penelitian ini relevan 

bagi perusahaan perbankan dalam mengimplementasikan dan mengembangkan 

layanan e-banking untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

penggunakan e-banking.  

 

 

 

Kata Kunci: Theory Planned Behavior (TPB), sikap, norma subyektif, kontrol 

perilaku, persepsi risiko, pengalaman, minat, e-banking. 
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Abstract 
 

This study aims to examine the factores that influence interest to using e-banking 

services using a model of Theory Planned Behavior (TPB) developed by Ajzen in 

1985. This research was conducted at the Brawijaya University School of 

Ecomonics and Business. Thisstudy received 309 responses of people who ever 

use e-banking. the research used regression techniques to test the research data 

with SPSS software 16.0. Result of analysis for this model show that 

simultaneously, the variables attitude, subjective norm, behavioral control, risk 

perception, and experience effect the willingness to use e-banking. While the 

partial test result showed that behavioral control veriable did not significantly 

influence the interest to use e-banking; and variables attitude, subjective norm, 

risk perception, and experience significant impacts on the willingness to use e-

banking. this means that the interest to use e-banking is influenced by the 

perception variables attitude, subjective norm, risk perception, and experience. 

The implication of this research is relevant to the banking company in 

implementing and developing e-banking services to consider the factor that 

influencethe use of e-banking interest. 

 

 

Keywords : Theory Planned Behavior (TPB), attitude, subjective norm, 

behavioral control, perceived risk, experience, interest, e-banking. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dekade terakhir, globalisasi menuntut kita untuk selalu mengikuti 

perkembangan jaman dan melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan 

manusia. Entah dalam bidang perekonomian, maupun teknologi. Hampir semua 

kegiatan perekonomian tidak lepas dengan tingkat kemajuan teknologi.  

Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis tidak diragukan lagi. Banyak 

perusahaan di dunia berkeinginan untuk mengubah dirinya menjadi pemain dalam 

bisnis global melalui Teknologi Informasi (TI) lainnya yang global. Perusahaan 

yang sangat mengikuti perkembangan teknologi informasi ini adalah perusahaan 

perbankan. Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi perusahaan 

perbankan menawarkan produknya berupa e-banking. 

E-banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk 

bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi 

interaktif. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik 

individu maupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, 

atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau 

publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti 

pintar elektronis seperti komputer/ PC (Personal Computer), ATM, atau telepon. 

Satu persatu saluran e-banking yang telah diterapkan bank-bank di Indonesia 
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seperti ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri), phone 

banking, internet banking, SMS/ m-banking. 

Internet banking merupakan salah satu produk dari layanan e-banking yang 

menerapkan teknologi informasi. Layanan ini sendiri adalah salah satu pelayanan 

jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, 

(Tampubolon, 2004). Tuntutan untuk memberikan layanan e-banking sendiri 

datangnya dari nasabah yang menginginkan servis cepat, tersedia setiap saat (24 

jam/ hari, 7 hari seminggu), nyaman dan murah.  

Layanan perbankan yang dikenal dengan istilah e-banking memungkinkan 

nasabah untuk mendapatkan informasi dan menyelesaikan berbagai urusan 

perbankan secara cepat, mudah dan tanpa batas tempat dan waktu. Kalakota dan 

Whinston (1997) dalam Yusnaini et al. (2010) menjelaskan bahwa layanan 

internet banking memberikan banyak keuntungan seperti transaksi cepat dan 

penanganan yang lebih rendah. Oleh Gu, Lee, Suh et al. (2009) dijelaskan bahwa 

saat ini, pengguna dapat melakukan layanan perbankan dimanapun dan kapan saja 

dan dapat terhubung layanan perbankan dengan mudah dan cepat dengan 

perangkat ponsel. Layanan bank disediakan langsung dan interkatif dalam e-

banking. 

Sekarang sistem komunikasi perusahaan perbankan telah berubah, karena 

menggunakan pengolahan transaksi data akuntansi. Nasabah dapat melihat akun 

seperti mendapatkan laporan rekening, transfer dana dan rancangan membeli 

dengan hanya menekan pada beberapa tombol. Pembayaran tagihan listrik dan 
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tagihan telepon telah menjadi mudah. Teknologi internet telah menjadi peluang 

yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi bank untuk menjangkau 

nasabah. Tidak diragukan layanan perbankan telah mengalami perubahan drastis 

dan begitu pula harapan nasabah dari bank telah meningkat lebih besar. 

Gerrard et al. (2006) menyatakan meskipun banyak keunggulan dimiliki 

oleh layanan e-banking masih banyak nasabah tidak menggunakan layanan e-

banking. Kuisma et al. (2007), Litter and Melanthiou et al. (2006) mengemukakan 

jika sebagian besar nasabah masih ada yang menolak untuk menggunakan layanan 

perbankan online ini karena masalah keamanan dan ketidakpastian. Keamanan 

memang merupakan isu utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan 

lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap 

pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung 

jawab. Sebuah situs e-banking diwajibkan untuk menggunakan standar keamanan 

yang sangat ketat untuk menjamin bahwa setiap layanan yang mereka sediakan 

hanya dimanfaatkan oleh mereka yang memang betul-betul berhak.  

Dalam produknya seperti internet banking, adanya pemisahan secara fisik 

antara bank dengan konsumen dan tidak adanya interaksi fisik antara konsumen 

dengan karyawan bank dalam internet banking menyebabkan situasi yang unik, 

sehingga kepercayaan dari konsumen adalah yang terpenting bagi bank 

(Mukherjee dan Nath et al. 2003). Dengan adanya kelemahan dalam internet 

banking, maka meningkatkan hubungan untuk saling percaya antara bank dan 

konsumen haruslah dikembangkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan 
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loyalitas konsumen terhadap perusahaan perbankan (Mukherjee dan Nath et al. 

2003). 

Menurut Lee et al. (2009) penerapan e-banking biasanya lebih kompleks, 

karena memulai hubungan jangka panjang antara nasabah dan layanan perbankan 

online sendiri. Masih banyak nasabah yang belum dapat menggunakan layanan e-

banking, bahkan ada beberapa nasabah yang menolak layanan yang diberikan oleh 

perusahaan perbankan tersebut. Dalam mengadopsi sebuah sistem informasi, yang 

dalam hal ini adalah layanan e-banking Lee menjelaskan bahwa dibutuhkan kajian 

lebih mendalam tentang karakteristik risiko yang di rasakan nasabah terhadap 

sistem informasi tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heijden et al. 

(2003) mengungkapkan bahwa ada faktor keberhasilan atau faktor positif pada 

perbankan online. Selain faktor negatif, Lee juga mengeksplorasi keuntungan dari 

layanan e-banking untuk mengembangkan manfaat dan untuk menjelaskan minat 

untuk mengadopsi layanan perbankan online.  

Hubungan antara persepsi sikap (attitude), norma subyektif (subjective 

norm), kontrol perilaku (behavioral control), risiko (risk perceive), serta 

pengalaman (experience) terhadap minat, dimana variabel-variabel tersebut dapat 

mempengaruhi minat dalam menggunakan layanan e-banking. Hubungan antara 

variabel tersebut merupakan dasar Theory Planned Behavior (TPB) yang 

dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985, merupakan pengembangan dari 

Theory of Reason Action (TRA) dari Ajzen dan Fishbein pada tahun 1967. Dalam 

rangka memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memeriksa dan 

mengembangkan suatu kerangka adopsi e-banking, penelitian ini mengacu pada 
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pemikiran mengenai Theory Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai 

pendekatan dalam penelitian ini. 

Menurut Ajzen (1985) berdasarkan pada Nazar, Syahran (2008), sikap 

terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif dalam melakukan 

perilaku. Sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang mempunyai 

evaluasi yang baik atau yang kurang baik tentang perilaku tertentu. Theory 

Planned Behavior menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh minat. Minat 

dibentuk oleh sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku. Sikap terbentuk oleh 

kepercayaan. Peranan pengalaman masa lalu dengan internet dalam 

mempengaruhi sikap dan perilaku penggunaan layanan e-banking juga diteliti 

lebih lanjut.  

Penelitian mengenai penggunaan e-banking di Indonesia tahun 2010 

memberikan hasil yang sangat mengejutkan karena ternyata penggunaan e-

banking dan transaksi online menempati urutan terbawah dengan persentase 

masing-masing sebesar 5% dan 3%. Penyebab masih sedikitnya penggunaan e-

banking seperti internet banking dan mobile banking di Indonesia adalah karena 

tidak mengetahui bagaimana penggunaannya. Hal tersebut jelas menjelaskan 

bahwa sikap dan pengalaman nasabah sangat mempengaruhi penggunaan layanan 

e-banking. Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku dalam Theory Planned 

Behavior akan menjadi konsep dari penelitian ini sebagai keyakinan yang 

berdampak pada minat untuk menggunakan layanan e-banking. 

Minat merupakan faktor yang mendorong bagaimana seseorang 

berkeinginan kuat untuk melakukan usaha suatu perilaku. Seseorang akan 
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melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan atau minat 

(behavioral interest) untuk melakukannya. Minat perilaku (behavioral interest) 

didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku 

tertentu (Jogiyanto, 2008). Hurlock (1993) menjelaskan bahwa minat adalah 

sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan yang ingin 

dilakukan ketika bebas memilih. Tampubolon (1993) mengemukakan bahwa 

minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang 

jika ada motivasi. Lee et al. (2009) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

minat menggunakan e-banking karena dampak dari persepsi risiko, sikap. Dari 

beberapa definisi tentang minat yang sudah dijelaskan diatas, maka minat dalam 

konteks e-banking dapat dijelaskan sebagai keinginan dan kemauan untuk 

menggunakan layanan e-banking. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Suh dan Han et al. (2002); Nazar dan Syahran (2008); Lee et al. 

(2009); serta dari penelitian yang dilakukan oleh Gu, Lee, Suh et al. (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazar, dan Syahran (2008) meneliti tentang sikap, 

norma subyektif, kontrol perilaku, persepsi risiko, dan pengalaman terhadap minat 

untuk bertransaksi secara online. Lee et al. (2009) meneliti tentang sikap, norma 

subyektif, kontrol perilaku, risiko terhadap minat mengadopsi internet banking. 

Sedangkan Gu, Lee, Suh melakukan penelitian tentang norma subyektif yang 

mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking.   

Nazar, dan Syahran (2008) menerangkan sikap terhadap perilaku merupakan 

evaluasi positif atau negatif dalam melakukan perilaku. Sikap memiliki dua sisi 
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berbeda, sikap yang baik dan kurang baik. Mengacu dari pernyataan yang 

dikemukakan oleh Nazar dan Syahran suatu sikap yang baik akan membentuk 

minat untuk menggunakan layanan e-banking. Tan dan Teo (2000), Brown et al 

(2004) menyatakan bahwa sikap merupakan faktor yang signifikan yang 

berpengaruh terhadap minat untuk mengadopsi internet banking. Menurut Gurung 

(2006); Nazar, Syahran (2008) terjadi hubungan yang signifikan antara sikap dan 

minat dalam melakukan transaksi melalui e-commerce.  

Norma subyektif didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang 

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat 

untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang sedang tidak 

dipertimbangkan. Menurut Taylor & Todd (1995) norma subyektif tidak 

mempengaruhi minat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Brown et al. (2004), 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara norma subyektif terhadap minat 

untuk mengadopsi internet banking. Penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan 

Syahran (2008), menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara norma 

subyektif terhadap minat untuk bertransaksi secara online. Hasil tersebut tidak 

konsisten dengan  penelitian yang dilakukan oleh Baker et al. (2007),  Gu, Lee, 

Suh et al. (2009). Lee et al. (2009) menyatakan bahwa norma subyektif ditemukan 

memiliki pengaruh pada minat perilaku dalam pengadopsian internet banking. 

Kontrol perilaku (behavioral control) didefinisikan oleh Ajzen (1991) 

sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku “the 

perceived ease or difficulty of performing the behavior” (Jogiyanto, 2008). 

Menurut Jogianto, kontrol perilaku (behavioral control) merefleksikan 
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pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan halangan yang ada. Dari 

hasil penelitian Pavlou dan Fygenson (2006); Nazar, Syahran (2008) menyatakan 

bahwa kontrol perilaku memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat 

untuk bertransaksi e-commerce. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. 

(2009) menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan layanan perbankan online. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalifa dan Shen et al. (2008), penelitian 

tersebut menunjukkan hasil bahwa kontrol perilaku persepsian tidak secara 

signifikan berpengaruh terhadap minat untuk mengadopsi transaksi B2C (Business 

to Consumer) mobile commerce. 

Mengutip dari penelitian Cunningham (1967) dalam Lee et al. (2009) 

menyatakan bahwa persepsi risiko dianggap terdiri dari ukuran dari potensi 

kerugian (yaitu bahwa yang dipertaruhkan) jika hasil bertindak tidak 

menguntungkan dan perasaan subyektif individu tentang kepastian bahwa hasil 

tidak akan menguntungkan. Featherman dan Pavlou (2003) juga menetapkan 

risiko sebagai kerugian ketika mengejar hasil yang diinginkan. Featherman dan 

Pavlou menjelaskan jika e-banking tidak menimbulkan ancaman bagi nasabah.  

Menurut Nazar dan Syahran (2008), terdapat pengaruh yang signifikan antara 

persepsi risiko terhadap minat untuk bertransaksi secara online. Namun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Gurung (2006) yang menyatakan bahwa tidak 

ditemukan pengaruh yang signifikan persepsi risiko terhadap minat. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian senada juga dikemukakan oleh Belkhamzah et 

al. (2009) Arini (2010),  mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali 
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dengan menguji pengaruh faktor persepsi risiko terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking. 

Penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1980) menemukan bahwa pengalaman 

(experience) merupakan penentu dari perilaku. Penelitian Taylor & Todd et al. 

(1995) juga menemukan perbedaan yang signifikan antara pemakai sistem yang 

berpengalaman dan mereka yang belum berpengalaman dalam menentukan untuk 

menggunakan sistem (Jogiyanto, 2008). Igbaria dan Liviari et al. (1995); dan Kim 

(2005) berpendapat bahwa pengalaman sebelumnya dengan teknologi yang 

berhubungan dengan sistem informasi akan meningkatkan kemampuan individu 

untuk mampu menggunakan sistem. Hasil tersebut mendukung penelitian yang 

dilakukan Hoffman et al. (1999) Nazar, Syahran (2008) pengalaman 

menggunakan internet memberikan pengaruh terhadap minat untuk bertransakasi 

secara online. Pengguna internet yang sudah berpengalaman akan menghabiskan 

waktu lebih banyak karena keahlian yang mereka peroleh melalui pengalaman. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazar, Syahran (2008) menemukan hasil 

berupa sikap, kontrol perilaku, persepsi risiko, dan pengalaman memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat untuk bertransaksi secara online, sedangkan 

norma subyektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat untuk 

bertransaksi secara online. Brown et al. (2004) di dalam penelitiannya, tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara norma subyektif terhadap minat untuk 

mengadopsi e-banking. Penelitian Lee et al. (2009) yang menunjukkan bahwa 

sikap, norma subyektif, kontrol perilaku memberi berpengaruh positif terhadap 

minat menggunakan layanan perbankan online. Hal ini konsisten dengan hasil  
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penelitian yang ditemukan oleh Gu, Lee, Suh et al. (2009) bahwa norma subyektif 

ditemukan memiliki pengaruh pada minat perilaku. 

Dari berbagai alasan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, 

Persepsi Risiko, dan Pengalaman terhadap Minat Nasabah untuk 

Menggunakan Layanan E-Banking” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat menggunakan e-banking? 

2. Apakah norma subyektif  berpengaruh terhadap minat menggunakan e-

banking? 

3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat menggunakan e-

banking? 

4. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan e-

banking? 

5. Apakah pengalaman berpengaruh  terhadap minat menggunakan e-banking? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh sikap terhadap minat menggunakan e-banking. 
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2. Menguji pengaruh norma subyektif terhadap minat menggunakan e-

banking. 

3. Menguji pengaruh kontrol perilaku terhadap minat menggunakan e-banking. 

4. Menguji pengaruh persepsi risiko terhadap minat  menggunakan e-banking. 

5. Menguji pengaruh pengalaman terhadap minat menggunakan e-banking. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan mengenai pengaruh 

sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, persepsi risiko, dan pengalaman 

terhadap minat nasabah untuk menggunakan layanan e-banking. Pengaruh 

sikap, norma subyektif, kontrol perilaku dengan menggunakan teori Theory 

of Planned Behavior (TPB). 

2. Kontribusi Praktik 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi manajemen perusahaan 

perbankan dan juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang mengenai gambaran desain sistem e-banking yang 

berkaitan dengan pengaruh faktor sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, 

persepsi risiko, dan pengalaman mendesain dan mengimplementasikan 

sistem e-banking.  

3. Kontribusi untuk Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta masukan bagi 

pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai sistem informasi 
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terutama dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk 

menggunakan layanan e-banking. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Bab satu menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta 

sistematika pembahasan. Bab dua menguraikan secara teoritis mengenai 

pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti yang 

diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam 

melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun kerangka konsep 

pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. Bab tiga menjelaskan mengenai 

metoda yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan 

data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, 

pengujian hipotesis dan metoda analisis data. Bab empat menguraikan mengenai 

hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab lima menguraikan mengenai 

kesimpulan penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta 

implikasi hasil penelitian yang merupakan penekanan pada setiap variabel untuk 

pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Sistem Informasi 

Istilah sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systēma dan dari bahasa 

Yunani yaitu sustēma yang mengandung arti kesatuan atau keseluruhan bagian-

bagian yang berhubungan dengan yang lainnya. Sistem adalah sekumpulan objek 

yang merupakan suatu wadah terdiri dari pada subsistem yang saling berhubungan 

didalam hubungan tersebut terdapat ketergantungan antara satu dengan yang lain, 

dalam arti bahwa jika ada sistem yang satu dari pada subsistem tidak berfungsi 

maka sistem tersebut akan terganggu (Amirin, 1984).  

Wilkinson (2000) menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan 

jaringan kerja yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama melakukan 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa 

sistem memiliki beberapa pengertian, yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur 

sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu sistem 

merupakan bagian lain dari sistem yang lebih besar, dan sistem dibuat untuk 

menangani sesuatu yang berulangkali atau terjadi secara rutin.  

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang 
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terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu 

(Ferdinand Magaline). 

Dari definisi tersebut, dapat dirinci lebih lanjut dengan pengertian sistem secara 

umum, yaitu : 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. 

Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan 

sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Prosedur adalah suatu urut-

urutan operasi klerikal (tulis menulis) biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan 

yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. 

Berbeda dengan sistem yang menekankan pada prosedurnya, sistem yang 

menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau 

komponen-komponen atau subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih 

luas. Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen akan lebih di dalam 

mempelajari suatu sistem untuk tujuan analisis dan perancangan suatu sistem.  
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Suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Sistem dibuat 

untuk mencapai suatu tujuan (goal) dan sasaran (objective). Tujuan biasanya 

dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam 

ruang lingkup yang lebih sempit. Menurut Ferdinand Magaline secara umum 

informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan 

atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Informasi sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Informasi merupakan 

bagian penting dalam kehidupan manusia. Setiap individu di dunia menggunakan 

informasi untuk mengetahui semua hal yang ingin diketahui. Arus informasi 

beredar setiap harinya dan menciptakan berbagai bentuk peristiwa di dunia. Arus 

informasi dari berbagai belahan dunia, membuat dunia seolah tanpa batas 

(Setiawan, 2005). 

Dalam sebuah organisasi, informasi digunakan untuk mengambil keputusan 

terutama bagi pihak manajemen. Informasi yang dihasilkan organisasi, disajikan 

dalam beragam bentuk. Informasi tersebut membuat kinerja organisasi menjadi 

lebih efektif dan efisien. Tiap organisasi akan menghasilkan informasi yang 

berbeda-beda. Berbagai macam jenis informasi yang dihasilkan tersebut 

digunakan untuk berbagai macam aktivitas, dimana hal tersebut tergantung dari 

situasi, lingkungan, perilaku, biaya dan nilai dari informasi itu sendiri (Setiawan, 
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2005). Sedangkan menurut Laudon and Laudon (2000), Informasi adalah data 

yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia. Informasi 

sangat berguna bagi semua orang terutama dalam kehidupan berorganisasi. 

Sistem informasi adalah cara-cara diorganisasi untuk mengumpulkan, 

memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi 

untuk menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Krismiaji, 2002). Dalam ensiklopedia bebas seperti Wikipedia 

mendefinisikan  sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung 

operasi dari suatu organisasi, seperti: operasi, instalasi, dan perawatan komputer, 

perangkat lunak, dan data. 

Dari definisi tentang sistem informasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti:  

1. Pemrosesan informasi yang efektif. Hal ini berhubungan dengan 

pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan 

perangkat lunak yang sesuai.  

2. Manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi 

manajemen, keamanan dan keutuhan data yang ada harus diperhatikan.  

3. Keluwesan. Sistem informasi hendaknya cukup luwes untuk menangani 

suatu macam operasi.  

4. Kepuasan pemakai. Hal yang paling penting adalah pemakai 

mendapatkan manfaat dan puas terhadap sistem informasi.  

Selain itu sistem informasi tentunya memiliki kemampuan sebagai berikut:  
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1. Memiliki kecepatan akses tinggi, high-volume, komputasi numerik.  

2. Menyediakan kecepatan, komunikasi yang akurat dan kolaborasi dengan 

dan di antara organisasi.  

3. Menyimpan informasi dalam jumlah besar dan mudah untuk digunakan.  

4. Akses yang cepat dan tidak mahal untuk mendapatkan informasi, dan 

mendunia.  

5. Fasilitas untuk menginterpretasikan sejumlah data yang besar.  

6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari orang-orang yang bekerja 

dalam kelompok dalam satu tempat atau dalam lokasi yang berbeda, 

dimana saja.  

7. Mengotomatisasi proses bisnis dan pekerjaan manual.  

 

2.2. E-banking 

2.2.1. Definisi e-banking 

Hampir seluruh bank telah menawarkan layanan perbankan yang 

memungkinkan nasabah untuk memeriksa saldo di rekening mereka, transfer dana 

elektronik dan ketertiban tagihan pembayaran. Dengan layanan yang sangat 

canggih tersebut, sistem bahkan memungkinkan nasabah untuk mengajukan 

pinjaman, perdagangan saham, reksa dana dan bahkan melihat aktual gambar cek 

atau slip setoran (Bankrate.com).  

Bank menyediakan layanan electronic banking atau e-banking untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah akan alternatif media untuk melakukan transaksi 

perbankan, selain yang tersedia di kantor cabang dan ATM (Automated Teller 
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Machine atau Anjungan Tunai Mandiri). Dengan electronic banking, nasabah 

tidak perlu lagi membuang waktu untuk mengantri di kantor-kantor bank atau 

ATM, karena saat ini banyak transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun, 

dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik, seperti 

internet, handphone, dan telepon. Layanan perbankan inilah yang disebut dengan 

layanan e-banking. 

E-banking (electronic banking atau perbankan elektronik) sendiri 

didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara 

langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-

banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu 

ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau 

mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, 

termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar 

elektronis seperti komputer/ PC, ATM, atau telepon.  

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa e-banking memiliki 

kecepatan tinggi dalam mengakses serta menyimpan informasi dan data keuangan 

serta dapat digunakan sebagai pemeriksa dana nasabah. Oleh karena itu, e-

banking dapat dikatakan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. 

 

2.2.2. Produk-produk e-banking 

Beberapa jenis produk dari e-banking yang telah diterapkan oleh bank-bank 

di Indonesia sebagai berikut: 

1. ATM, Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri 
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Ini adalah saluran e-banking paling dikenal oleh masyarakat. Fitur 

tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan 

melakukan penarikan uang secara tunai. Dalam perkembangannya, fitur 

semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan 

pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti, kartu kredit, 

listrik, dan telepon), dan yang terkini transfer ke bank lain (dalam satu 

switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin ATM, kartu 

ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan, 

berfungsi sebagai kartu debit.  

2. Phone banking 

Produk ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan 

transaksi dengan bank lewat telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui 

telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon 

genggam/ atau handphone, maka tersedia pula nomor akses khusus via 

HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya, 

layanan phone banking hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi 

jasa/ produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh  CSO 

(Customer Service Operator). Namun profilnya kemudian berkembang 

untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti 

kartu kredit, listrik, dan telepon), dan transfer ke bank lain, serta dilayani 

oleh IVR), ( Interactive Voice Response). 
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3. Internet banking 

Ini merupakan produk terbaru dari e-banking yang memungkinkan 

nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan 

komputer/ PC. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone 

banking yaitu informasi jasa/ produk bank, informasi saldo rekening, 

transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti kartu 

kredit, listrik, dan telepon), pembelian (seperti voucher dan tiket), dan 

transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan 

bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap 

tertampang di layar komputer/ PC.  

4. SMS/ m-Banking 

Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking, yang 

memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. 

Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, 

pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (seperti kartu kredit, listrik, 

dan telepon), dan pembelian voucher. Untuk transaksi lainnya pada 

dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat 

diberikan bank. Saluran ini praktis namun dalam prakteknya agak 

merepotkan karena nasabah harus menghapal kode-kode transaksi dalam 

pengetikan sms, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan 

operator seluler, menyediakan akses banking menu-Sim Tool Kit (STK) 

pada sim card-nya. 
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2.2.3. Keamanan e-banking 

Electronic banking dilengkapi dengan security user ID dan PIN (Personal 

Identification Number) untuk menjamin keamanan atas transaksi yang nasabah 

lakukan. Beberapa bank juga menggunakan KeyToken alat tambahan untuk 

mengamankan transaksi finansial, seperti Internet Banking. Dengan demikian, 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah semakin aman. SMS/ m-banking dilengkapi 

dengan sistem proteksi dengan menggunakan kode akses/ nomor pribadi yang 

nasabah pilih sendiri dan nomor ponsel yang nasabah daftarkan. Ada beberapa 

hal-hal yang perlu diperhatikan nasabah untuk keamanan transaksi e-banking: 

1. Untuk produknya yang berupa internet banking, nasabah tidak 

diperbolehkan untuk memberitahukan user ID dan PIN (Personal 

Identification Number). Tidak meminjamkan Key Token pengaman 

transaksi kepada orang lain. Tidak mencatat user ID di tempat yang 

mudah diketahui orang lain. Nasabah harus menggunakan user ID dan 

PIN secara hati-hati agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain. 

2. Untuk sms/ m-banking nasabah tidak diperbolehkan untuk 

memberitahukan kode akses/ nomor pribadi SMS/ m-banking kepada 

orang lain. Nasabah tidak mencatat dan menyimpan kode akses/ nomor 

pribadi SMS/ m-banking di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. 

Setiap kali melakukan transaksi melalui SMS/ m-banking, tunggu 

beberapa saat hingga nasabah menerima response balik atas transaksi 

tersebut. Untuk setiap transaksi, nasabah akan menerima pesan notifikasi 

atas transaksi berupa SMS yang akan tersimpan di dalam inbox. 
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3. Untuk phone banking nasabah wajib mengamankan PIN phone banking. 

Nasabah bebas untuk membuat PIN sendiri. Jika PIN diketahui oleh 

orang lain, harus lakukan penggantian PIN. 

 

2.2.4. Keuntungan e-banking 

Produk-produk e-banking menawarkan keuntungan tertentu daripada 

metode perbankan tradisional. Menurut Hoppe, Newman, Mugera (2001) ada 

beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut: 

• Time saving: Seorang nasabah bank tidak perlu/ atau bisa tanpa 

mengunjungi cabang. 

• Kenyamanan: Account dapat dibayar dan dana yang ditransfer dapat 

melalui tanpa antrian serta menulis slip pembayaran. 

• Aksesibilitas: Layanan tersedia 24 jam/ hari, 7 hari seminggu. 

• Konfirmasi transaksi dapat dilakukan dan dikonfirmasikan segera. 

• Range: Pelanggan bisa melakukan apa saja dari memeriksa saldo rekening 

permohonan hipotek 

• Keamanan: Pelanggan dapat memilih PIN sendiri, mencegah akses yang 

tidak sah ke rekening mereka. 

• Keselamatan: Mengurangi kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam 

jumlah besar. 

• Dapat digunakan kapan saja dan di mana saja.  
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2.2.5. Risiko e-banking 

Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan kode rahasia 

pribadi (PIN), sedangkan untuk phone banking, internet banking, dan SMS/ m-

banking, nasabah diberikan kode pengenal (user ID) dan PIN. Sebagai pengaman 

tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu diberikan piranti tambahan 

untuk mengeluarkan PIN acak/ random. Sedangkan untuk SMS banking, nasabah 

diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang digunakan.  

 

2.3. Model Teori Perilaku Pemanfaatan Sistem e-banking 

Dalam rangka memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memeriksa 

penggunaan layanan perbankan seperti e-banking, Penelitian mengenai perilaku 

pengadopsian dan penerimaan sistem e-banking telah banyak dilakukan 

menggunakan Teori Perilaku Rencanaan (The Theory Of Planned Behaviour atau 

TPB) oleh Ajzen (1991). 

Teori perilaku rencanaan (The Theory Planned Behavior atau TPB) telah 

banyak digunakan dalam banyak penelitian untuk memprediksi dan memahami 

persepsi kegunaan tentang penggunaan dan pengadopsian sebuah sistem (Gefen et 

al. 2003; Hsu dkk, et al. 2006; Wu dan Chen, et al. 2005). Teori perilaku 

rencanaan (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned  

Action (TRA). Inti dari The Theory Planned Behavior adalah minat individu untuk 

melakukan perilaku tertentu.  

The Theory Planned Behavior (TPB) memberikan kerangka kerja 

konseptual yang bermanfaat mengenai hubungan kompleksitas dari perilaku sosial 
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manusia. Teori ini menggabungkan beberapa konsep sentral ilmu sosial dan ilmu 

perilaku, dan mendefinisikan konsep pada pemahaman perilaku secara khusus 

dalam konsep yang lebih spesifik. Pada model The Theory Planned Behavior 

(TPB), variabel utama seperti sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan 

kontrol perilaku terhadap minat perilaku untuk menggunakan teknologi informasi 

Ajzen (1991). Dalam hal ini minat perilaku untuk menggunakan teknologi 

informasi adalah menggunakan layanan e-banking.  

Untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam penerimaan dan 

pengadopsian e-banking, Penelitian ini mengacu pada Teori Perilaku Rencanaan 

(The Theory Planned Behavior atau TPB). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel utama dari TPB yaitu sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan 

variabel lain di luar Theory Planned Behavior (TPB) seperti persepsi risiko dan 

pengalaman. Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah kelima variabel ini 

memiliki implikasi motivasional terhadap minat. 

 

2.3.1. Pengertian The Theory of Planned Behavior (TPB) 

Teori perilaku rencanaan (Theory Of Planned Behavior atau TPB) 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory Of Reasoned  Action (TRA). 

Icek Ajzen mengembangkan teori TPB ini dengan menambahkan sebuah konstruk 

yang belum ada di TRA, yaitu konstruk kontrol perilaku persepsian (perceived 

behavioral control). Bentuk dari model teori perilaku rencanaan (theory of 

planned behavior atau TPB) tampak seperti berikut: 
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Gambar 2.2 

Teori Perilaku Rencanaan (Theory Of Planned Behavior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas teori perilaku rencanaan (theory of planned behavior) 

dapat mempunyai dua fitur sebagai berikut (Jogiyanto, 2008): 

1. Teori ini mengasumsikan bahwa kontrol 

perilaku persepsian (perceived behavioral control) mempunyai implikasi 

motivasional terhadap minat-minat. Orang-orang yang percaya bahwa 

mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak 

mempunyai kesempatan-kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu 

mungkin tidak akan membentuk minat-minat perilaku yang kuat untuk 

melakukannya walaupun mereka mempunyai sikap-sikap yang positif 

terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui 

seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian 

diharapkan terjadi hubungan antara kontrol perilaku persepsian 
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(perceived behavioral control) dengan minat yang tidak dimediasi oleh 

sikap dan norma subyektif. Di model ini ditunjukkan dengan panah yang 

menghubungkan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control) ke minat. 

2. Fitur kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol 

perilaku persepsian (perceived behavioral control) dengan perilaku. 

Dibanyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tidak hanya tergantung pada 

motivasi untuk melakukannya tetapi juga kontrol yang cukup terhadap 

perilaku yang dilakukan. Dengan demikian, kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavioral control) dapat mempengaruhui perilaku secara 

tidak langsung lewat minat, dan juga dapat memprediksi perilaku secara 

langsung. Di model, hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah 

yang menghubungkan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control) langsung ke perilaku (behaviour). 

 

2.3.2. Perkembangan The Theory of Planned Behavior (TPB) 

Menurut Wikipedia teori perilaku rencanaan (TPB) diusulkan oleh Icek 

Ajzen pada 1985 melalui artikelnya "Dari minat untuk tindakan: sebuah teori yang 

perilaku terencana" Teori ini dikembangkan dari teori tindakan beralasan, yang 

diusulkan oleh Martin Fishbein bersama dengan Icek Ajzen di tahun 1975 yang 

didasarkan pada berbagai teori sikap seperti teori belajar, nilai-teori harapan, teori 

konsistensi, dan teori atribusi. Menurut teori tindakan beralasan, jika orang 

dievaluasi perilaku disarankan sebagai positif (sikap), dan jika mereka berpikir 
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kepada orang lain mereka ingin mereka untuk melakukan perilaku (norma 

subyektif), ini menghasilkan minat yang lebih tinggi (motivasi) dan mereka lebih 

mungkin untuk melakukannya. Sebuah korelasi yang tinggi dari sikap dan norma 

subyektif terhadap minat perilaku, dan selanjutnya keperilakuan telah 

dikonfirmasi dalam banyak studi.  

Sebuah argumentasi tandingan terhadap hubungan yang tinggi antara 

intensi perilaku dan perilaku yang sebenarnya juga telah diusulkan sebagai hasil 

dari beberapa penelitian tidak menunjukkan bahwa perilaku minat selalu 

mengarah pada perilaku yang sebenarnya karena keterbatasan mendalam. Yakni, 

karena minat perilaku tidak dapat menjadi penentu eksklusif perilaku dimana 

kontrol individu atas perilaku tidak lengkap, Ajzen memperkenalkan teori 

perilaku yang direncanakan dengan menambahkan komponen baru, kontrol 

perilaku persepsian. Dengan ini, ia memperluas teori tindakan beralasan untuk 

menutupi perilaku non-kehendak untuk memprediksi intensi perilaku dan perilaku 

yang sebenarnya.  

 

2.4. Konsep Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengembangan Hipotesis Minat (Interest) 

Minat perilaku (behavioral interest) didefinisikan sebagai suatu keinginan 

(minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007). 

Menurut Havelka (2004), minat adalah kemungkinan subyektif bahwa individu 

akan melakukan perilaku yang spesifik, dengan mempertimbangkan tipe dari 

kepercayaan yang merupakan target individu dan atribut dari perilaku. Mengacu 
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dari definisi yang dikemukakan diatas, maka gambaran minat pemanfaatan sistem 

dalam penelitian ini adalah keinginan (minat) seseorang untuk melakukan perilaku 

memanfaatkan sistem layanan e-banking. Penelitian ini mempertimbangkan minat 

untuk menggunakan produk layanan e-banking seperti penggunaan internet 

banking, phone banking, m-banking.  

Minat perilaku (behavioral interest) merupakan pendahuluan dari perilaku 

aktual (Ajzen, 1991). Minat hanya berupa keinginan untuk melakukan perilaku, 

belum berupa perilakunya. Sedangkan perilaku adalah tindakan atau kegiatan 

nyata yang dilakukan. Minat merupakan faktor yang mendorong bagaimana 

seseorang berkeinginan kuat untuk melakukan usaha suatu perilaku. Seseorang 

akan melakukan suatu perilaku (behavior) jika mempunyai keinginan atau minat 

(behavioral interest) untuk melakukannya. Oleh karena itu, diputuskan untuk 

mengukur minat yang sebenarnya dari penggunaan dan pengadopsian layanan 

perbankan seperti e-banking. Beberapa hal yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah mengapa dan bagaimana seseorang menerima teknologi informasi baru 

(Agarwal dan Karahanna, 2000).  

Peneliti telah menjelaskan tentang konstruk dalam model TPB sebelumnya  

yang dapat secara langsung mempengaruhi minat perilaku untuk menggunakan 

teknologi informasi, seperti sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), 

norma subyektif (subjective norm), kontrol perilaku (behavior control). Minat 

merupakan suatu penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi dan pengaruh 

sosial.  
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Penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang minat 

penggunaaan dan pengadopsian sistem informasi telah banyak dilakukan. 

Keyakinan seseorang akan kegunaan sistem informasi akan meningkatkan minat 

mereka dan pada akhirnya individu tersebut akan menggunakan sistem informasi 

berbasis komputer dalam pekerjaanya (Thompson et al. 1991). Smith, et al. 

(1996) menjelaskan bahwa minat dari seseorang merupakan penentu langsung 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau perilaku. 

Zwass et al. (1998) mendefinisikan minat menggunakan e-commerce 

sebagai persepsi yang mempengaruhi dan kesadaran untuk terlibat dalam 

hubungan pertukaran online dengan pelanggan seperti berbagai informasi bisnis, 

menjaga hubungan bisnis dan melakukan transaksi bisnis. Zwass melakukan 

penelitian mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dan 

pengadopsian e-commerce. Tan dan Teo (2000) menegaskan ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi individu dalam menggunakan dan mengadopsi layanan 

perbankan internet banking.  

Minat dalam bertransaksi secara online terdiri dari dua elemen yaitu minat 

terhadap perilaku dan kemungkinan akan melakukan perilaku (Nazar dan 

Syahran, 2008). Minat terhadap perilaku menunjukkan seberapa jauh seseorang 

memiliki minat untuk melakukan perilaku di masa yang akan datang. 

Kemungkinan akan melakukan perilaku menunjukkan seberapa jauh kemungkinan 

seseorang akan melakukan perilaku di masa yang akan datang.  

 

 



30 

 

 

 

2.4.2. Pengembangan Hipotesis Sikap (Attitude) 

Gibson, Ivancevich dan Donnelly et al. (2000) mendefinisikan sikap 

(attitude) adalah sikap positif atau negatif pada perasaan atau keadaan kesiapan 

mental. Dipelajari dan terorganisir melalui pengalaman, yang memberikan 

pengaruh khusus pada respon seseorang untuk orang, objek dan situasi.  

Mathieson (1991) melakukan penelitian mengenai minat pengadopsian 

sistem informasi. Dari studi tersebut menunjukkan bahwa sikap memberikan 

pengaruh paling kuat terhadap minat menggunakan sistem informasi. Penelitian 

yang sama juga dilakukan oleh Taylor dan Tood (1995a) dan Baker et al (2007) 

yang melakukan penelitian mengenai penggunaan teknologi informasi (IT). Kedua 

studi tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya yang 

konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh Mathieson bahwa sikap merupakan 

faktor yang secara signifikan menentukan minat menggunakan teknologi 

informasi. 

Tan dan Teo et al. (2000) menemukan jika sikap merupakan pengaruh yang 

signifikan terhadap minat menggunakan dan pengadopsian layanan internet 

banking di Singapura. Teo dan Pok et al. (2003) menemukan jika sikap 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan ponsel WAP. Menurut 

Brown et al (2004) sikap merupakan faktor yang signifikan yang berpengaruh 

terhadap minat untuk mengadopsi internet banking. Sikap seseorang terhadap 

sistem informasi menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa 

sistem informasinya baik atau buruk. Shih dan Fang et al.  (2004) juga dari hasil 

penelitiannya memberikan penjelasan yang sama, bahwa sikap memberikan 
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pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan internet banking. Sikap 

dioperasionalkan sebagai evaluasi konsumen sebagai pendukung dalam 

penggunaan perusahaan online untuk membeli suatu produk (Gurung, et al.  

2006).  

Nazar dan Syahran (2008) dalam penelitiannya mengartikan bahwa sikap 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat untuk 

bertransaksi online. Sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang 

mempunyai evaluasi yang baik atau yang kurang baik tentang perilaku tertentu.  

Nazar dan Syahran memberikan alasan sebelum melakukan transaksi online 

konsumen akan berusaha mencari informasi reputasi tentang toko online tersebut. 

Semakin banyak informasi yang diperoleh mengenai toko online yang 

memberikan gambaran positif, maka akan menimbulkan sikap yang baik bagi 

konsumen. Lee et al. (2009) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa sikap 

berpengaruh signifikan terhadap minat. Norazah Mohd Suki (2010), menyatakan 

bahwa sikap merupakan pembangun yang menerima perhatian besar dan paling 

banyak digunakan untuk memprediksi kemungkinan konsumen untuk mengadopsi 

penggunaan teknologi informasi baru.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh sikap terhadap minat 

pemanfaatan sistem e-banking. Untuk menguji penelitian tersebut, maka peneliti 

merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H1: Faktor sikap berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking 
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2.4.3. Pengembangan Hipotesis Norma Subyektif (Subjective Norm) 

Menurut Jogianto (2008) norma subyektif  (subjective norm) adalah persepsi 

atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang 

akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang 

sedang dipertimbangkan. Mengacu pada persepsi individu bahwa kebanyakan 

orang yang paling penting baginya adalah harus atau tidak harus seseorang 

melakukan perilaku yang bersangkutan Fishbein dan Ajzen (1975).  

Cheung et al. (2000) menyatakan bahwa internet seperti topik yang dibahas 

secara luas bahwa tekanan sosial memainkan peran penting dalam menjelaskan 

penggunaannya. Karena itu, layanan perbankan seperti e–banking juga mungkin 

akan terpengaruh oleh tekanan sosial dapat berasal dari kelompok seperti orang 

tua, rekan dan bahkan teman-teman. Meskipun akan sulit untuk memprediksi 

bagaimana kelompok tertentu dapat mempengaruhi individu dalam penerapan e-

banking itu. Bahkan ditemukan kemungkinan besar untuk menyatakan bahwa ada 

pengaruh oleh orang lain pada individu minat untuk mengadopsi e-banking.  

Teo dan Pok et al. (2003) dalam hasil penelitiannya tentang adopsi ponsel 

WAP terhadap pengguna internet menemukan jika norma subyektif berpengaruh 

signifikan terhadap minat menggunakan ponsel WAP Baker et al. (2007) 

menjelaskan jika norma subyektif secara signifikan sebagai faktor yang positif 

terhadap minat untuk menggunakan teknologi. Shi et al. (2008) mempelajari 

penerapan internet banking dari perspektif konsumen dan menemukan bahwa 

tekanan dan pemaksaan normatif berpengaruh signifikan terhadap sikap dan minat 

untuk mengadopsi layanan internet perbankan. Gu, Lee, Suh et al. (2009) dalam 
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penelitiannya juga menjelaskan jika norma subyektif berpengaruh signifikan 

terhadap minat menggunakan m-banking. Hasil tersebut sejalan dengan  penelitian 

yang dilakukan oleh Lee et al. (2009) yang menyatakan bahwa norma subyektif 

ditemukan memiliki pengaruh pada minat perilaku. Penelitian  membuktikan 

bahwa norma subyektif secara signifikan mempengaruhi minat nasabah dalam 

menggunakan dan mengadopsi layanan internet banking.  

Hasil diatas tentunya tidak konsisten berkaitan dengan penelitian terhadap 

system informasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan 

Taylor & Todd (1995) yang menjelaskan jika norma subyektif tidak 

mempengaruhi minat. Hoppe et al (2001) dalam penelitiannya menunjukkan hasil 

bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. Dalam hasil penelitian Tan dan Teo et al. (2004) dari hasil penelitiannya 

menemukan jika tidak terdapat hubungan yang signifikan antara norma subyektif 

terhadap minat untuk mengadopsi internet banking.  

Shih dan Fang et al. (2004) menjelaskan bahwa norma subyektif tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan internet 

banking. Penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008), menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara norma subyektif terhadap minat 

untuk bertransaksi secara online. Dengan kata lain, pendapat dari teman-teman, 

keluarga atau rekan tidak dianggap penting dalam memutuskan apakah setiap 

individu dalam hal ini nasabah akan mengadopsi layanan e-banking. Jasa 

dipandang sebagai perluasan dari layanan perbankan lainnya. Alasan lainnya 

adalah bahwa informasi mengenai layanan perbankan seperti e-banking banyak 
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tersedia pada situs web resmi bank. Ini mengakibatkan keputusan untuk 

mengadopsi dan menggunakan layanan tidak perlu dilakukan dengan mencari 

pendapat dari temen dan keluarga (Hoppe et al, 2001). 

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, justru membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan menguji pengaruh 

norma subyektif terhadap minat menggunakan layanan e-banking. Untuk menguji 

penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H2: Faktor norma subyektif berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking 

 

2.4.4. Pengembangan Hipotesis Kontrol Perilaku (Behavioral Control) 

Kontrol perilaku (behavioral control) didefinisikan oleh Ajzen (1991) 

sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku “the 

perceived ease or difficulty of performing the behavior” (Jogiyanto, 2008). Dalam 

konteks sistem teknologi informasi, Taylor dan Todd (1995) mendefinisikan 

kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) sebagai persepsi dan 

konstruk-konstruk internal dan eksternal dari perilaku. 

Kontrol perilaku (behavioral control) merefleksikan pengalaman masa lalu 

dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada. Dalam teori perilaku 

rencanaan (theory of planned behavior) tidak secara langsung berhubungan 

dengan jumlah dari kontrol yang sebenarnya dimiliki seseorang, Tetapi teori ini 

lebih mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku. 

Bila minat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, 
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kontrol persepsian lebih kepada mempertimbangkan beberapa konstrain-konstrain 

yang mungkin terjadi (Jogianto, 2008). 

Mengacu pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja perilaku 

tertentu. Definisi ini memiliki acuan pada keyakinan individu dalam 

kemampuannya untuk melakukan tertentu perilaku. Taylor dan Todd (1995) 

menyatakan bahwa bahwa semakin tinggi tingkat self-efficacy semakin besar 

kemungkinan adopsi dari suatu teknologi informasi. Jadi dalam hal internet 

banking akan bahwa seorang individu yang percaya diri dalam teknis nya 

keterampilan komputer akan lebih mungkin untuk mengadopsi internet banking. 

Shih dan Fang et al. (2004). menjelaskan dalam hasil penelitian bahwa kontrol 

perilaku memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan 

internet banking.  

Pavlou dan Fygenson (2006) juga telah melakukan penelitian mengenai 

pemahaman dan prediksi dalam mengadopsi electronic commerce. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian secara signifikan 

menjadi prediktor minat untuk memperoleh informasi. Hasil penelitian Nazar, dan 

Syahran (2008) menyatakan bahwa kontrol perilaku memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap minat untuk bertransaksi secara online. Hasil penelitian 

tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2009) yang 

menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan layanan perbankan online. 

Teo dan Pok et al. (2003) memberikan hasil yang berbeda, dari hasil 

penelitian Teo dan Pok menemukan jika kontrol perilaku tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap minat menggunakan ponsel WAP. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Khalifa dan Shen et al. (2008), yang telah melakukan penelitian 

tentang minat untuk mengadopsi transaksi B2C (Business to Consumer) mobile 

commerce. Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kontrol perilaku 

persepsian tidak secara signifikan berpengaruh terhadap minat. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Shih dan Fang et al. 

(2004), Pavlou dan Fygenson et al. (2006), Nazar, dan Syahran (2008), Lee et al. 

(2009). 

Adanya kontradiktif hasil penelitian yang dikemukakakan oleh Teo dan Pok 

et al. (2003), Khalifa dan Shen et al. (2008) mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian kembali dengan menguji pengaruh faktor kontrol perilaku terhadap 

minat untuk menggunakan layanan e-banking. Untuk menguji penelitian tersebut, 

maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H3: Faktor kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking 

 

2.4.5. Pengembangan Hipotesis Persepsi Risiko (Risk Perceive) 

Bauer (1960) pertama kali dari hasil penelitiannya mengusulkan bahwa 

perilaku dapat dilihat sebagai jenis persepsi risiko yang dirasakan dalam minat 

melakukan transaksi e-commerce. Menurut Liu dan Arnett et al. (1999) kebutuhan 

transaksi aman sangat penting bagi keberhasilan tidak hanya internet banking. 

Akibatnya semakin rendah persepsi risiko terlibat dalam menggunakan internet 

perbankan kemungkinan individu akan lebih siap untuk menggunakannya. 
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Dowling dan Steling menjelaskan dalam Hsu dan Chiu (2002) bahwa 

persepsi risiko didefinisikan sebagai persepsi konsumen atas ketidakpastian dan 

konsekuensi yang akan dihadapi setelah melakukan aktivitas tertentu. Persepsi 

risiko adalah persepsi penggunaan internet sebagai individu terhadap 

ketidakpastian dan konsekuensi yang dihadapi saat menggunakan transaksi online. 

Featherman dan Pavlou (2003) juga menetapkan risiko sebagai kerugian ketika 

mengejar hasil yang diinginkan. Featherman dan Pavlou menjelaskan jika e-

banking tidak menimbulkan ancaman bagi nasabah.   

Nazar dan Syahran (2008) menjelaskan bahwa persepsi risiko terdiri dari 

tiga elemen yaitu perasaan rugi, perasaan penuh risiko, dan perasaan akan 

timbulnya permasalahan tidak diduga. Perasaan rugi menunjukkan seberapa jauh 

seseorang merasa rugi seandainya melakukan perilaku. Perasaan penuh risiko 

menunjukkan seberapa jauh seseorang merasa penuh risiko seandainya melakukan 

perilaku. Perasaan akan timbulnya permasalahan menunjukkan seberapa jauh 

seseorang merasakan bahwa melakukan perilaku akan menimbulkan banyak 

permasalahan yang tidak diduga. 

Cunningham (1967) mengutip dalam penelitian Lee et al. (2009) 

menyatakan bahwa persepsi risiko dianggap terdiri dari ukuran dari potensi 

kerugian (yaitu hal yang akandipertaruhkan) jika hasil bertindak tidak 

menguntungkan dan perasaan subyektif individu tentang kepastian bahwa hasil 

tidak akan menguntungkan. Menurut Jarvenpa et al. (2000), persepsi risiko 

memainkan peranan yang kuat untuk mengurangi minat konsumen untuk 
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mengambil bagian dalam e-commerce. Sehingga, persepsi risiko dimungkinkan 

akan berpengaruh negatif untuk menggunakan sistem e-commerce. 

Gurung (2006) melakukan penelitian terhadap faktor risiko yang 

menentukan minat menggunakan e-commerce. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh yang signifikan persepsi risiko 

terhadap minat minat menggunakan e-commerce. Pada penelitian dari 

Belkhamzah et al. (2009) memberikan jika risiko pada penggunaaan sistem 

memberikan hubungan negatif tidak langsung pada minat menggunakan e-

commerce. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh Arini (2010), yang 

menjelaskan jika tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara risiko 

persepsian dengan minat untuk bertransaksi secara online. 

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Gurung et al. 

(2006), Belkhamzah et al. (2009) Arini (2010), mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian kembali dengan menguji pengaruh faktor persepsi risiko  

terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking. Untuk menguji penelitian 

tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H4: Faktor persepsi risiko berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking 

 

2.4.6. Pengembangan Hipotesis Pengalaman (Experience) 

Dalam penelitian dengan menggunakan model teori perilaku rencanaan 

(Theory of Planned Behavior atau TPB) Taylor dan Todd (1995) menyelidiki 

perbedaan antara mahasiswa yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. 
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Mereka menemukan hubungan yang sangat kuat antara perilaku minat dan 

perilaku aktual bagi pemakai yang berpengalaman, dibanding dengan pemakai 

yang tidak berpengalaman. 

Penelitian tersebut konsisten dengan pengembanga TAM yang 

memfokuskan pada variabel awal dari kemudahan penggunaan, Venkatesh dan 

Davis (1996) secara teoritis menyatakan bahwa pengalaman langsung dengan 

perangkat lunak menjadi perantara dalam hubungan langsung antara tujuan dan 

kemudahan penggunaan. Pengguna internet yang sudah berpengalaman, akan 

menghabiskan waktu lebih banyak untuk online, karena mereka telah memperoleh 

pengalaman yang banyak. Seseorang akan cenderung yakin bahwa internet lebih 

dapat diprcaya dibandingkan dengan mereka yang belum berpengalaman.  

Dalam penelitian penerimaan teknologi penggunaan variabel pengalaman 

mulai banyak dibahas sebagai variabel eksternal. Orang yang mempunyai 

pengalaman di bidang komputer mempunyai keahlian yang lebih tinggi dari orang 

yang tidak mempunyai pengalaman (Rifa dan Gudono, 1999). Harp et al. (1998) 

menemukan bahwa pemakai komputer yang berpengalaman lebih sensitif 

terhadap besarnya hubungan komunikasi dalam penyampaian pelatihan daripada 

pemakai yang tidak berpengalaman.  

Delone et al. (1988), Igbaria dan Liviari et al. (1995), Polosky et al. (2002) 

dan Hasan et al. (2003) menyatakan bahwa semua pengalaman sebelumnya 

dengan teknologi, sistem, terutama komputer berdampak pada keyakinan dan 

sikap individu terhadap sistem komputer yang terkait dengan teknologi. Selain itu, 

Igbaria dan Liviari (1995) dan Kim (2005) berpendapat bahwa pengalaman 
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sebelumnya dengan teknologi yang berhubungan dengan sistem informasi akan 

meningkatkan kemampuan individu untuk mampu menggunakan sistem.  

Hofman (1999) dalam Nazar dan Syahran (2008) menemukan bahwa 

pengalaman berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi secara online. Hasil 

temuan Thompson et al. (1991) dalam Indriantoro (2000) menunjukkan bahwa 

pengalaman berpengaruh terhadap penggunaan personal komputer. Jiang, Hsu, 

Klein dan Lin et al. (2001) menyatakan bahwa semakin banyak menggunakan 

teknologi, kemungkinan semakin besar minat seseorang untuk bisa mengadopsi 

dan menerima suatu teknologi yang baru. Mengacu  dari penelitian dari penelitian 

yang telah dilakukan oleh Hofman et al. (1999), Nazar dan Syahran (2008) 

melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh pengalaman terhadap minat 

bertransaksi secara online. Hasil dari penelitian Nazar dan Syahran konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hofman, pengalaman menggunakan 

internet dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

bertransaksi secara online.  

Venkatesh et al. (2000) dari penelitian terbaru menyatakan bahwa 

kemudahan penggunaan TAM ternyata menunjukkan hasil yang sangat berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian terbaru 

Venkatesh et al. (2000) menemukan bahwa pengalaman tidak memerankan 

peranan yang banyak seperti yang diharapkan dalam menjelaskan varian dalam 

kemudahan penggunaan. 

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dikemukakakan oleh 

Venkatesh  et al. (2000) mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali 
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dengan menguji pengaruh faktor pengalaman terhadap minat pemanfaatan sistem 

layanan e-banking. Untuk menguji penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H5: Faktor pengalaman berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking. 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi (population) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Menurut Husein 

(2000) populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan 

menurut Jogianto (2005) populasi adalah seluruh item yang ada disebut dengan 

universe. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

sekumpulan kelompok secara keseluruhan pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu mengenai sistem e-banking, maka 

peneliti mendeskripsikan populasi penelitian pada seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

Peneliti memilih mahasiswa sebagai populasi penelitian karena mahasiswa 

umumnya memiliki aktivitas yang tidak lepas dari penggunaan layanan perbankan 

seperti layanan e-banking. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan alasan karena peneliti 

menganggap bahwa mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas 

Brawijaya Malang umumnya memiliki perekonomian menengah ke atas. Selain 

itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah salah satu fakultas yang memberikan 

pendidikan bisnis, sehingga mahasiswanya terbiasa menggunakan layanan yang 

berbasis teknologi seperti e-banking. Alasan lain peneliti memilih Fakultas 
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Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang adalah karena akan lebih 

mudah untuk melakukan penelitian, selain itu akan lebih menghemat waktu bagi 

peneliti. Dalam penelitian ini jumlah populasi yang digunakan adalah sejumlah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang adalah sejumlah 

3061 (http//siska.fe.unibraw.ac.id).  

Indriantoro dan Supomo (2002) mendefinisikan sampel sebagai sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang terpilih 

sebagai sumber data. Menurut Cooper dan Schindler (2003) sampel adalah elemen 

populasi yang dipilih untuk mewakili populasi dalam penelitian. Asnawi dan 

Chandra (2005) sampel adalah pengambilan sebagian data populasi yang 

bertujuan dapat ditarik kesimpulan yang merefleksikan Sedangkan menurut 

Jogiyanto (2005) sampel adalah pemilihan sejumlah item tertentu dari seluruh 

item yang ada dengan tujuan mempelajari sebagian item tersebut untuk mewakili 

seluruh itemnya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sampel 

adalah bagian dari populasi tapi yang mencerminkan populasi yang  dijadikan 

suatu contoh.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Ide dasar dari pengambilan 

sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, 

kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (Cooper & Emory, 

1996). Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang pernah menggunakan 

layanan e-banking. Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada pertimbangan 

bahwa mahasiswa kemungkinan besar menggunakan layanan e-banking. Paling 
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tidak layanan e-banking yang digunakan seperti layanan ATM (Automated Teller 

Machine atau Anjungan Tunai Mandiri). 

Metoda pengambilan sampel yang dilakukan termasuk dalam kelompok 

pemilihan sampel non-probabilitas (nonprobability sampling) yang dapat 

diartikan sebagai besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subyek tidak 

diketahui. Penelitian ini menggunakan metoda judgement sampling atau purposive 

sampling. Metoda judgement sampling yaitu suatu metoda yang melibatkan 

pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau 

posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2006). 

Jogiyanto (2004) mengemukakan bahwa metoda judgement sampling adalah 

metoda yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu 

dalam pemilihan sampelnya. 

Beberapa pertimbangan terhadap sample yang dipilih dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang 

2. Mahasiswa yang pernah mengakses dan menggunakan  sistem layanan e-

banking.  

Dari besarnya jumlah populasi yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang yaitu sebesar 3061, peneliti tidak bisa mengetahui 

jumlah pasti mahasiswa yang menggunakan layanan e-banking. Untuk penentuan 

jumlah sampel, peneliti mendasarkan pada rumus Slovin untuk menentukan 
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jumlah sampel dalam sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah rumus. 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

n = besaran sampel 

N = besaran populasi 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 0,05 atau 

5%. 

Untuk penentuan jumlah sampel peneliti memasukkan rumus yang ada di 

atas tersebut. Dari penghitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan rumus,  maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini diketahui adalah sebesar 354. Setelah jumlah sampel diketahui, peneliti 

memutuskan untuk menyebarkan kuesioner sejumlah hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus dari Slovin yakni sebesar 354. 

 

3.2. Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

merupakan metode pengumpulan data primer, dimana data primer ini mengacu 

  

n      =    N     

1 + Ne
2
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pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan 

dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). Metoda survei 

yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data.  

Indriantoro dan Supomo (2000) mendefinisikan survei sebagai 

pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. 

Menurut Cooper dan Emory (1996) survei adalah mengajukan pertanyaan pada 

orang-orang dan merekam jawaban untuk di analisis. Dalam mengumpulkan data 

primer, peneliti menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden dengan 

memberikan penjelasan singkat mengenai cara pengisian kuisioner. Kuisioner 

merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang 

nantinya akan dijawab oleh responden (Sekaran, 2006). Dalam menghasilkan data 

penelitian, penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara 

langsung. Penyebaran kuesioner secara langsung dilakukan dengan menyebar 

kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang. Pada penyebaran kuesioner secara langsung responden menjawab 

pertanyaan pada kuesioner dengan menilai penggunaan layanan e-banking. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil instrumen variabel penelitian yang 

telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya yaitu Suh dan 

Han et al. (2002), Nazar dan Syahran (2008), Lee  et al. (2009). Dalam membuat 

kuisioner, peneliti sengaja memasukkan pernyataan-pernyataan negatif di 

beberapa instrumen variabel. Pernyataan itu dimasukkan oleh peneliti pada 

variabel kontrol perilaku dan pengalaman. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
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bias dan memberikan pengendalian pada hasil penelitian yang disebabkan karena 

responden yang terkadang kurang sungguh-sungguh dalam mengisi kuisioner.   

 

3.3. Definisi Operasional, Indikator, dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang digunakan, yaitu 

variabel dependen (Y), variabel independen (X). Sekaran (2006) menerangkan 

bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau yang 

dipengaruhi oleh variabel independen.  Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah variabel minat.  

Minat perilaku (behavioral interest) didefinisikan sebagai suatu keinginan 

(minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007). 

Minat pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi dalam hal ini, yaitu minat 

menggunakan layanan e-banking. Minat pemanfaatan sistem e-banking adalah 

keinginan (minat) nasabah untuk melakukan perilaku memanfaatkan sistem e-

banking.  

Penelitian ini menggunakan elemen variabel minat diukur dengan 

menggunakan empat item pertanyaan berdasarkan konsep Suh dan Han et al. 

(2002) yaitu sebagai berikut: 

1. Berminat untuk terus menggunakan 

2. Berharap untuk selalu menggunakan 

3. Akan sering menggunakan, 

4. Merekomendasikan orang lain. 
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Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya berminat untuk terus menggunakan layanan e-banking  di masa 

depan. 

2. Saya berharap saya menggunakan layanan e-banking ini untuk 

dilanjutkan di masa depan. 

3. Saya akan sering menggunakan layanan e-banking ini di masa depan. 

4. Saya akan sangat merekomendasikan yang lain untuk menggunakan 

layanan e-banking ini. 

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel yang lain (Sekaran, 2002). Dalam penelitian ini, 

variabel independen yang digunakan yaitu variabel sikap (X1), norma subyektif 

(X2), kontrol perilaku (X3), persepsi risiko (X4), pengalaman (X5) 

Variabel pertama, sikap. Sikap (attitude) adalah sikap positif atau negatif 

pada perasaan atau keadaan kesiapan mental (Gibson, Ivancevich dan Donnelly et 

al, 2000). Penelitian ini menggunakan elemen variabel sikap diukur dengan 
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menggunakan 4 item pertanyaan berdasarkan konsep Lee et al. (2008) yang 

diadaptasi dari Cheng et al. (2006) yaitu sebagai berikut: 

1. Merupakan ide yang sangat baik 

2. Merupakan ide yang sangat bijaksana 

3. Sesuatu yang sangat menyenangkan 

4. Sesuatu yang sangat diinginkan 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan e-banking merupakan ide 

yang sangat baik 

2. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan e-banking untuk transaksi 

keuangan akan menjadi ide yang sangat bijaksana 

3. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan e-banking adalah 

menyenangkan 

4. Menurut pendapat saya, menggunakan layanan e-banking adalah sesuatu 

yang sangat saya inginkan.  

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 
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Variabel kedua, norma subyektif. Norma subyektif (subjective norm) 

adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan 

orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogianto, 2008). Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel norma subyektif diukur dengan menggunakan 2 

item pertanyaan berdasarkan konsep Nazar dan Syahran (2008) yang diadaptasi 

dari Pavlou dan Fygenson (2005) yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya pendapat orang lain 

2. Pentingnya pendapat orang lain 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya akan melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan layanan 

e-banking berdasarkan pendapat orang lain. 

2. Pendapat orang lain adalah penting bagi saya, untuk mengambil 

keputusan apakah akan menggunakan layanan e-banking.   

3. Orang-orang yang mempengaruhi saya akan berfikir bahwa saya harus 

menggunakan layanan e-banking. 

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 
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Variabel ketiga, kontrol perilaku. Taylor dan Todd (1995) mendefinisikan 

kontrol perilaku (behavioral control) sebagai persepsi dan variabel-variabel 

internal dan eksternal dari perilaku. Penelitian ini menggunakan elemen variabel 

kontrol perilaku diukur dengan menggunakan 2 item pertanyaan berdasarkan 

konsep Nazar dan Syahran (2008) yang diadaptasi dari Pavlou dan Fygenson 

(2005) yaitu sebagai berikut: 

1. Jelas dan mudah dipahami 

2. Kemudahan dalam penggunaan 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Interaksi saya dengan layanan e-banking  jelas dan mudah dipahami 

2. Saya menemukan kemudahan dalam menggunakan layanan e-banking  

untuk menemukan apa yang saya inginkan. 

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 

Variabel keempat, persepsi risiko. Menurut Dowling dan Steling dalam 

Hsu dan Chiu (2002) bahwa persepsi risiko (risk perceive) didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen atas ketidakpastian dan konsekuensi yang akan dihadapi 

setelah melakukan aktivitas tertentu. Persepsi risiko adalah persepsi penggunaan 
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internet sebagai individu terhadap ketidakpastian dan konsekuensi yang dihadapi 

saat menggunakan teknologi sistem informasi.  

Penelitian ini menggunakan elemen variabel persepsi risiko diukur dengan 

menggunakan 3 item pertanyaan berdasarkan konsep Nazar dan Syahran (2008) 

yang diadaptasi dari Jarvenpaa et al. (1999) yaitu sebagai berikut: 

1. Perasaan rugi 

2. Perasaan penuh risiko 

3. Perasaan akan menimbulkan permasalahan tidak diduga 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya merasa  rugi seandainya memberi informasi pribadi pada  layanan 

e-banking   

2. Saya merasa penuh risiko seandainya memberikan informasi pribadi pada 

layanan e-banking   

3. Saya merasa layanan e-banking menyediakan informasi yang 

menimbulkan banyak permasalahan yang tak diduga 

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 
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Variabel kelima, pengalaman. Venkatesh dan Davis (1996) secara teoritis 

menyatakan bahwa pengalaman (experience) langsung dengan perangkat lunak 

menjadi perantara dalam hubungan langsung antara tujuan dan kemudahan 

penggunaan. Penelitian ini menggunakan elemen variabel pengalaman 

berdasarkan konsep Nazar dan Syahran (2008) yang diadaptasi dari Thomson 

(2005), yaitu sbb: 

1. Perilaku dapat diketahui  

2. Kebaikan akan perilaku 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan dalam kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan layanan e-banking, saya 

dapat mengetahui bahwa layanan e-banking mudah penggunaannya. 

2. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan e-banking, saya dapat 

mengetahui bahwa layanan e-banking  akan menyediakan pelayanan 

yang baik. 

Beberapa cara pengukuran dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertanyaan kepada responden. Setiap jawaban responden akan diberikan penilaian 

dari 1 sampai dengan 7 poin skala likert. Pertanyaan yang harus menjawab 

tersebut menggunakan skala likert 7 skala, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan point skala likert sebesar 1, sampai dengan Sangat Setuju (SS) dengan 

point skala likert sebesar 7. 
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3.4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai sesuatu yang harus diuji 

kebenarannya (Sugiyanto, 2004). Dalam pengujian hipotesis yang dirumuskan 

sebelumnya oleh peneliti akan diuji kebenarannya menggunakan alat uji statistik, 

yaitu Regresi Linier Berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 16.0. Dengan model 

hipotesis, yang digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar model hipotesis penelitian diatas, maka peneliti dapat 

menguraikan bentuk persamaan yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 (H1), 

hipotesis 2 (H2), hipotesis 3 (H3), hipotesis 4 (H4), dan hipotesis 5 (H5) dengan 

 

Sikap (X1) 

Norma Subyektif  (X2) 

 

Kotrol Perilaku (X3) 

 

Persepsi Risiko (X4) 

 

Pengalaman (X5) 

 

Minat menggunakan layanan 

 e-banking (Y) 
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menggunakan alat uji statistik Regresi Linier Berganda. Bentuk persamaan 

penelitian ini di jelaskan sebagai berikut yaitu sebagai berikut: 

Hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+b5X5+ e ……………. (I)   

Keterangan : 

Y  : minat untuk menggunakan layanan e-banking 

a   : nilai intersep (konstan) 

b1...b5  : koefisien arah regresi 

X1  : variabel sikap 

X2  : variabel norma subyektif 

X3  : variabel kontrol perilaku 

X4  : variabel persepsi risiko 

X5  : variabel pengalaman 

e   : error 

Pada saat melakukan pengujian hipotesis, akan ditemukan unsur 

ketidakpastian (probabilitas) atau kesalahan yang dicerminkan dengan tingkat 

taraf signifikansi (level of significant). Untuk menganalisis variabel sikap, norma 

subyektif, kontrol perilaku, persepsi risiko, dan pengalaman terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking, peneliti menggunakan metoda statistik dengan 

tingkat taraf signifikansi α = 0,05 yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. 

Dalam pengujian hipotesis, ketepatan regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual dapat diukur dari goodness of  fit-nya (Ghozali, 2006). Sehubungan dengan 
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hal tersebut, maka secara statistik setidaknya beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

1. Nilai R
2
 ( Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen dimana nilai 

koefisiennya antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2006). 

2. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya ditujukan untuk melihat signifikansi  pengaruh 

variabel independen/ bebas secara simultan terhadap variabel dependen/ 

terikat (Ghozali, 2006). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis 

adalah, apabila nilai hitung (resultant value) > α, dimana α= 5%, maka H0: 

diterima dan HA : ditolak  atau sebaliknya, jika nilai hitung (resultant value) 

< α, dimana α= 5%, maka H0 : ditolak dan HA : diterima (Sekaran, 2006). 

Apabila H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

3. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen/ terikat (Ghozali, 2006). Untuk memutuskan menerima atau 

menolak suatu hipotesis pada uji t, yaitu apabila nilai dihitung (resultant 
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value) > α, dimana α= 5%, maka H0: diterima dan HA: ditolak atau 

sebaliknya, jika nilai hitung (resultant value) > α, dimana α= 5%, maka H0: 

ditolak dan maka H0: diterima 

Apabila H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), 

variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.5. Uji Kualitas Data 

Dalam penelitian ini yang mengukur variabel dengan menggunakan 

kuesioner tentu harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan 

valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas 

hasil penelitian. Uji kualitas data dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

3.5.1. Uji Validitas 

Indriantoro dan Supomo (2002) menjelaskan bahwa validitas data 

ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen dikatakan valid 

jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas 

mengemukakan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Menurut Sekaran 

(2006) validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah setiap item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara pasti 

mengenai apa yang sedang diteliti. Dapat di simpulkan bahwa, uji validitas 



58 

 

 

 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur yang 

digunakan dalam mengukur variabel penelitian.  

Cara yang dilakukan adalah dengan menghitung nilai korelasi antara data 

pada masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik 

korelasi product moment pearson (r hitung) pada level signifikansi 0,05 atau 5%. 

Apabila hasil angka korelasi melebihi level signifikansi, maka instrumen 

penelitian dapat dikatakan valid, artinya pertanyaan-pertanyaan yang ada pada 

kuesioner memang mengukur aspek yang sama (Umar, 2002). 

 

3.5.2. Uji Reabilitas 

Sekaran (2006) menjelaskan reliabilitas sebagai suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan error 

free) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas 

beragam item dalam instrument. Apabila alat ukur telah dinyatakan valid, 

selanjutnya dilakukan pengujian mengenai reliabilitas data. Konsep reliabilitas 

dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu konsistensi (Indriantoro 

dan Supomo, 2002). Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari 

pengukurnya. Suatu pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat 

dipercaya dan dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek 

yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2004). 

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliable (Sekaran, 2006). Untuk 
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mengukur konsistensi instrumen, maka dilakukan pengujian menggunakan teknik 

statistik Cronbach’s Alpha  terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari 

penggunaan instrumen kuesioner dimana tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 

5%. Pada uji Cronbach’s Alpha, secara umum keandalan yang kurang dari 0,60 

dianggap buruk dan semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka 

dianggap reliable (Sekaran, 2006). 

 

3.6. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linier 

Berganda. Ghozali, (2006) menjelaskan bahwa pengujian menggunakan regresi 

liner berganda biasa (Ordinary Least Squares/ OLS) akan memberikan hasil yang 

Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. 

Untuk memenuhi semua asumsi klasik, maka dilakukan beberapa pengujian uji 

normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala 

heteroskedastisitas. Untuk uji gejala autokorelasi pada penelitian ini tidak 

digunakan, karena penelitian ini  menggunakan data crossection (silang waktu)  

data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Untuk jenis-jenis uji asumsi klasik 

akan di jelaskan sebagai berikut: 

 

3.6.1. Uji Normalitas 

Gujarati (1997) menuliskan bahwa regresi linier normal klasik 

mengasumsikan kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu:  
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1. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memiliki varians 

yang minimum.  

2. Menghasilkan model yang konsisten, yaitu dengan meningkatnya jumlah 

sampel ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah ke nilai 

populasi yang sebenarnya.  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Untuk menguji normalitas residual, dapat dilakukan dengan analisis grafik dan 

analisis statistik. Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian Kolmogorov 

Smirnov terhadap setiap variabel. Pada penelitian ini, keputusan yang digunakan 

dimana taraf kesalahannya adalah taraf kesalahan 5% (α= 5%). Jika signifikansi 

lebih besar dari taraf kesalahannya, maka dapat dikatakan data tersebut normal. 

 

3.6.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau 

lebih variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi sempurna antar 

variabel independen/ bebas. Ghozali (2006) menyatakan bahwa model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel, dilihat melalui nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF> 10 maka terjadi multikolinearitas, 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2002). 

Menurut Ghozali (2001) jika pada model regresi kesatu dan kedua ditemukan 



61 

 

 

 

terjadi gejala multikolinieritas, maka digunakan transformasi data berupa center 

data. Center data adalah data mentah dikurangi nilai mean. 

 

3.6.3. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lawan dari heteroskedastisitas adalah 

homoskedastisitas dimana residual antar pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain tetap. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas 

atau yang tidak mengandung heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, dan lain-lain), 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik scatterplot ada 

beberapa cara untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas, yaitu uji glejser 

dan uji park. Dua uji tersebut lebih dapat menjamin keakuratan hasil untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas karena menggunakan angka 

dalam menjelaskan gejala heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1.  Hasil Pengumpulan Data 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah dipilih sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan metoda survey yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. Peneliti memilih responden yang akan dijadikan sebagai 

objek secara random/ acak. Pengumpulan data dilakukan peneliti kurang lebih 

selama dua minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung 

kepada responden. Berikut merupakan tiga jurusan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya yang dijadikan sebagai sampel penelitian : 

1. Jurusan Akuntansi 

2. Jurusan Manajemen 

3. Jurusan Ilmu Ekonomi 

Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya sebanyak 354 kuesioner. Adapun kuesioner yang tidak 

kembali sebanyak 3 buah, sehingga jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 351 

buah. Setelah diperiksa terdapat 25 buah kuesioner yang tidak dapat digunakan 

karena responden merupakan bukan pengguna layanan e-banking. Untuk 17 buah 

kuesioner yang tidak dapat digunakan karena terdapat data yang tidak diisi 



63 

 

 

 

lengkap atau terdapat bias. Total jumlah kuesioner yang digugurkan sebanyak 42 

buah kuesioner Dengan demikian, tingkat respon rate dalam penelitian ini adalah 

87% dan kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 309 buah sebagai sampel 

dalam penelitian ini. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah Sampel 

Jumlah kuisioner yang tidak kembali 

354 

    3 

Kuisioner yang kembali 

Kuisioner yang digugurkan 

351 

  42 

Kuisioner yang digunakan 309 

Tingkat Pengembalian (respon rate) 

Tingkat Pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 

99% 

87% 

 Sumber: Data Primer (diolah)  

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi data 

penelitian ini, tabel-tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 di bawah ini 

memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan  

143 

166 

46,3% 

53,7% 

 Jumlah 309 100% 

  Sumber: Data Primer (diolah)  
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 309 orang. Dari komposisi 309 orang responden tersebut adalah jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 143 orang dengan persentase sebesar 46,3%. 

Sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 166 orang dengan persentase 

sebesar 57.2%. Berdasarkan komposisi jenis kelamin yang terbagi dua tersebut, 

yang merupakan komposisi tertinggi adalah jenis kelamin perempuan, dan 

komposisi terendah adalah jenis kelamin laki-laki. 

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya.  

Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan Jurusan 

No. Jurusan  Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

Akuntansi 

Manajemen 

Ilmu Ekonomi 

140 

 75 

94 

45,3% 

24,3% 

30,4% 

 Jumlah 309 100% 

Sumber: Data Primer (diolah)  

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jurusan 

berjumlah 309 orang. Komposisi dari 309 orang responden tersebut adalah dari 

Jurusan Akuntansi berjumlah 140 orang dengan persentase sebesar 45,3%. 

Jurusan Manajemen berjumlah 75 orang dengan persentase sebesar 24,3%. 

Sedangkan Jurusan Ilmu Ekonomi berjumlah 94 orang dengan persentase sebesar 

30,4%. Berdasarkan komposisi jurusan yang terbagi tiga jurusan tersebut, yang 
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merupakan komposisi tertinggi responden berdasarkan adalah Jurusan Akuntansi, 

dan komposisi terendah adalah Jurusan Manajemen. 

Tabel 4.4 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan umur.  

Tabel 4.4 

Komposisi Responden berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

18 tahun 

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

 43 

 59 

 97 

 69 

 33 

   8 

13,9% 

19,1% 

31,4% 

22,3% 

10,7% 

  2,6% 

 Jumlah 309 100% 

Sumber: Data Primer (diolah)  

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki umur 

antara 18 sampai dengan umur 23 tahun berjumlah 309 responden. Komposisi dari 

309 responden tersebut adalah umur 18 tahun berjumlah 43 responden dengan 

persentase sebesar 13,9%. Umur 19 tahun berjumlah 59 responden dengan 

persentase sebesar 19,1%. Umur 20 tahun berjumlah 97 responden dengan 

persentase sebesar 31,4%. Umur 21 tahun berjumlah 69 responden dengan 

persentase sebesar 22,3%. Umur 22 tahun berjumlah 33 responden dengan 

persentase sebesar 10,7%. Sedangkan umur 23 tahun berjumlah 8 responden 

dengan persentase sebesar 2,6%. Berdasarkan komposisi umur yang terbagi enam 
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tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan umur 20 

tahun, dan komposisi terendah adalah responden dengan umur 23 tahun. 

Tabel 4.5 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan semester.  

Tabel 4.5 

Komposisi Responden berdasarkan Semester 

No. Semester  Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dua 

Empat 

Enam 

Delapan 

Sepuluh 

  97 

  49 

111 

  47 

   5 

31,4% 

15,9% 

35,9% 

15,2% 

  1,6% 

 Jumlah 309 100% 

Sumber: Data Primer (diolah)  

Dari tabel di atas, diketahui bahwa semua responden berasal dari semester 

dua, empat, enam, delapan, sepuluh yang berjumlah 309 responden. Komposisi 

dari 309 responden tersebut adalah semester dua berjumlah 97 orang dengan 

persentase sebesar 31,4%. Semester empat berjumlah 49 orang dengan persentase 

15,9%. Semester enam berjumlah 111 orang dengan persentase  sebesar 35,9%. 

Semester delapan berjumlah 47 orang dengan persentase sebesar 15,2%. 

Sedangkan semester sepuluh berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 1,6%. 

Berdasarkan komposisi berdasarkan semester yang terbagi lima tersebut, yang 

merupakan komposisi tertinggi adalah responden dengan semester 6, dan 

komposisi terendah adalah responden yang sedang menempuh semester 10. 
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Tabel 4.6 menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek penelitian 

berdasarkan penggunaan jenis penggunaan layanan e-banking.  

Tabel 4.6 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Penggunaan Layanan E-banking 

No. Jenis Layanan E-banking  Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) 

Phone banking 

Internet banking 

SMS/ mobile banking 

284 

48 

70 

96 

91,9% 

15,5% 

22,7% 

31,1% 

Sumber: Data Primer (diolah)  

Dari tabel diatas, menjelaskan tentang jenis layanan e-banking yang 

digunakan oleh responden yang berjumlah 309 orang. Komposisi dari 309 

responden tersebut pengguna ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan 

Tunai Mandiri) berjumlah 284 responden dengan persentase sebesar 91,9%. 

Pengguna phone banking berjumlah 48 responden dengan persentase sebesar 

15,5%. Pengguna internet banking berjumlah 70 responden dengan persentase 

sebesar 22,7%. Dan pengguna SMS/ mobile banking berjumlah 96 responden 

dengan persentase sebesar 31,1%. Berdasarkan komposisi jenis penggunaan 

layanan e-banking oleh responden yang terbagi empat tersebut, yang merupakan 

komposisi tertinggi adalah penggunaan layanan ATM dan komposisi terendah 

adalah penggunaan layanan phone banking. 

Tabel 4.7 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan pengalaman menggunakan layanan e-banking.  
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Tabel 4.7 

Komposisi Responden berdasarkan Pengalaman Menggunakan Layanan E-

banking 

No. Pengalaman  Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 1 tahun 

1-3 tahun 

3-5 tahun 

> 5 tahun 

  82 

153 

  53 

  21 

26,5% 

49,5% 

17,2% 

 6,8% 

 Jumlah 309 100% 

Sumber: Data Primer (diolah)  

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh responden pernah 

menggunakan layanan e-banking berjumlah 309 responden. Komposisi dari 309 

responden tersebut, responden yang berpengalaman menggunakan layanan e-

banking kurang dari 1 tahun sebanyak 82 orang dengan presentase sebesar 26,5%. 

Antara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 153 orang dengan presentase sebesar 

49,5%. Antara 3 sampai dengan 5 tahun sebanyak 53 orang dengan presentase 

sebesar 17,2%. Dan lebih dari 5 tahun sebanyak 21 orang dengan presentase 

sebesar 6,8%. Berdasarkan komposisi pengalaman menggunakan layanan e-

banking yang terbagi empat tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi 

berdasarkan pengalaman menggunakan layanan e-banking adalah antara 1 sampai 

dengan 3 tahun dan komposisi terendah adalah pengalaman menggunakan layanan 

e-banking lebih dari 5 tahun. 

Tabel 4.8 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan intensitas penggunaan layanan e-banking.  
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Tabel 4.8 

Komposisi Responden berdasarkan Intensitas Penggunaan Layanan E-

banking 

No. Intensitas Penggunaan E-banking Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

1 kali per minggu 

3-5 kali per minggu 

> 5 kali per minggu 

187 

 92 

 30 

60,5% 

29,8% 

 9,7% 

 Jumlah 309 100% 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan intensitas 

penggunaan layanan e-banking berjumlah 309 orang. Komposisi dari 309 

responden tersebut adalah mahasiswa yang menggunakan layanan e-banking 1 

kali dalam seminggu sebanyak 187 orang dengan persentase sebesar 60,5%. 

Antara 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu sebanyak 92 orang dengan 

presentase sebesar 29,8%. Dan lebih dari 5 kali dalam seminggu sebanyak 30 

orang dengan presentase sebesar 9,7%. Berdasarkan komposisi intensitas 

penggunaan layanan e-banking yang terbagi tiga tersebut, yang merupakan 

komposisi tertinggi adalah penggunaan layanan e-banking 1 kali dalam seminggu 

dan komposisi terendah adalah penggunaan layanan e-banking lebih dari 5 kali 

dalam seminggu. 

 

4.2.  Statistik Deskriptif 

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 309 

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran 

statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah 
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pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini 

umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai 

observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil 

penghitungan nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai 

sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi.  

Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan program 

Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0 dengan hasil perhitungan 

yang ditunjukkan pada tabel 4.9 

 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 
N 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

Sikap (X1) 309 1.00 7.00 5.6335 .88353 

Norma Subyektif (X2) 309 1.00 7.00 3.8306 1.44740 

Kontrol Perilaku (X3) 309 1.00 7.00 5.4024 1.10076 

Persepsi Risiko (X4) 309 1.00 7.00 3.9590 1.50676 

Pengalaman (X5) 309 1.00 7.00 5.4682 .92979 

Minat (Y) 309 1.00 7.00 5.5890 .93268 

Valid N (listwise) 309     

Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian dari tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) 

adalah 309. Dari 309 responden ini, pada variabel sikap memiliki nilai terkecil 
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(minimum) adalah 1,00; nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-rata (mean) 

adalah 5,6335 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju dengan standar deviasi sebesar 0,88353. Pada norma subyektif memiliki 

nilai terkecil (minimum) adalah 1,00; nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-

rata (mean) adalah 3,8306 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab netral, dengan standar deviasi sebesar 1,44740.  

Pada variabel kontrol perilaku memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 

1,00; nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-rata (mean) adalah 5,4024 yang 

memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab agak setuju, dengan 

standar deviasi sebesar 1,10076. Pada variabel persepsi risiko memiliki nilai 

terkecil (minimum) adalah 1,00; nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-rata 

(mean) adalah 3,9590 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab netral, dengan standar deviasi sebesar 1,50676.  

Pada variabel pengalaman memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 1,00; 

nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-rata (mean) adalah 5,4682 yang 

memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab agak setuju, dengan 

standar deviasi sebesar 0,92979. Pada variabel minat memiliki nilai terkecil 

(minimum) adalah 1,00; nilai terbesar (maximum) adalah 7,00; rata-rata (mean) 

adalah 5,5890 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 0,93268. 

Standar deviasi bertujuan untuk membandingkan sebaran dan untuk 

mengukur rata-rata penyimpangan masing-masing item data. Jika standar deviasi 

kecil, maka menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul/ mengelompok di 
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sekitar rata-rata hitungnya. Karena nilainya hamper sama dengan rata-rata maka 

dapat disimpulkan anggota sampel dan populasi mempunyai kesamaan.  Standar 

deviasi yang tinggi dianggap kurang baik. 

Standar deviasi pada variabel sikap (X1) merupakan standar deviasi yang 

paling rendah dari semua variabel yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

anggota sampel dan populasi pada variabel sikap mempunyai kesamaan. Hasil ini 

tentunya sebanding dengan rata-rata (mean) adalah 5,6335 yang memberi 

kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju. 

Standar deviasi pada variabel norma subyektif (X2) merupakan standar 

deviasi yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa anggota sampel dan populasi pada 

variabel norma subyektif mempunyai banyak perbedaan. Hasil ini tentunya 

sebanding dengan rata-rata (mean) adalah 3,8306 yang memberi kesimpulan 

bahwa rata-rata responden menjawab netral, sehingga ada kemungkinan 

responden membentuk anggota yang memiliki kecenderungan untuk menjawab 

tidak setuju dan setuju. 

Standar deviasi pada variabel kontrol perilaku (X3) merupakan standar 

deviasi yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa anggota sampel dan populasi pada 

variabel kontrol perilaku mempunyai perbedaan. Tetapi hasil ini tidak sebanding 

dengan rata-rata (mean) adalah 5,4024 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata 

responden menjawab agak setuju. 

Standar deviasi pada variabel persepsi risiko (X4) merupakan standar 

deviasi yang paling tinggi dari semua variabel yang ada. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa anggota sampel dan populasi pada variabel persepsi risiko 
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mempunyai banyak perbedaan. Hasil ini tentunya sebanding dengan rata-rata 

(mean) adalah 3,9590 yang memberi kesimpulan bahwa rata-rata responden 

menjawab netral, sehingga ada kemungkinan responden membentuk anggota yang 

memiliki kecenderungan untuk menjawab tidak setuju dan setuju. 

Standar deviasi pada variabel pengalaman (X5) merupakan standar deviasi 

merupakan standar deviasi yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa anggota 

sampel dan populasi pada variabel pengalaman mempunyai kesamaan. Hasil ini 

tentunya sebanding dengan rata-rata (mean) adalah 5,4682 yang memberi 

kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab agak setuju. 

Standar deviasi pada variabel minat (Y) merupakan standar deviasi 

merupakan standar deviasi yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa anggota 

sampel dan populasi pada variabel pengalaman mempunyai kesamaan. Hasil ini 

tentunya sebanding dengan rata-rata (mean) adalah 5,5890 yang memberi 

kesimpulan bahwa rata-rata responden menjawab setuju. 

 

4.3.  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji kesahihan 

dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas instrumen 

penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable apabila koefisien 

korelasi (r) menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan koefisien 

keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

variabel minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y): 
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Tabel 4.10 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Minat untuk Menggunakan Layanan 

E-Banking (Y) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) 
Probabilitas 

(p) 

Y Y1 0,858 0,000 0,870 

 Y2 0,882 0,000 

 Y3 0,863 0,000 

 Y4 0,812 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,870 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable.  

Hasil pengujian pada tabel 4.11 menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,802 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable. 

Tabel 4.11 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas 

terhadap Variabel Sikap (X1). 
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Tabel 4.11 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap (X1) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X1 X1.1 0,701 0,000 0,802 

 X1.2 0,785 0,000 

 X1.3 0,750 0,000 

 X1.4 0,776 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel 4.12 berikut menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas terhadap 

Variabel Norma Subyektif (X2). 

Tabel 4.12 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Norma Subyektif (X2) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) 
Probabilitas 

(p) 

X2 X2.1 0,847 0,000 0,828 

 X2.2 0,888 0,000 

 X2.3 0,852 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,828 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable.  
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Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas terhadap 

Variabel Kontrol Perilaku (X3).  

Tabel 4.13 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kontrol Perilaku (X3) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) 
Probabilitas 

(p) 

X3 X3.1 0,857 0,000 0,874 

 X3.2 0,899 0,000 

 X3.3 0,873 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,874 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap 

Variabel Persepsi Risiko (X4).  

Tabel 4.14 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Persepsi Risiko (X4) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) 
Probabilitas 

(p) 

X4 X4.1 0,886 0,000 0,862 

 X4.2 0,913 0,000 

 X4.3 0,855 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 
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Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,862 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas, dan reliabilitas terhadap 

Variabel Pengalaman (X5). 

Tabel 4.15 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengalaman (X5) 

Variabel Nomor Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha Korelasi (r) 
Probabilitas 

(p) 

X5 X5.1 0,848 0,000 0,851 

 X5.2 0,919 0,000 

 X5.3 0,873 0,000 

Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,851 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instrumen dinyatakan reliable.  

 

4.4.  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa 
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(Ordinary Least Squares/ OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best 

Linier Unbiased Estimator/ BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian 

uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan uji 

gejala heteroskedastisitas. 

4.4.1. Uji Normalitas 

Gujarati (1997) menuliskan bahwa regresi linier normal klasik 

mengasumsikan kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu:  

1. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memiliki 

varians yang minimum.  

2. Menghasilkan model yang konsisten, yaitu dengan meningkatnya 

jumlah sampel ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah 

ke nilai populasi yang sebenarnya.  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2006). Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari 

model regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai asymptotic 

significance > α=5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.16 sebagai berikut: 
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Table 4.16 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Hasil Regresi Kolmogorov-Smirnov Z  Asymptotic Significance 

Model Regresi 1,214 0,105 

Sumber data: lampiran  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

4.4.2. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikoliniearitas dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

atau nilai Tolerance. Apabila nilai nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF < 10)  

atau nilai Tolerance  > 0,1 dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.17 

berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Gejala Multikolonieritas 

No. Variabel Tolerance VIF 

1. Sikap (X1) 0,634 1,576 

2. Norma Subyektif (X2) 0,923 1,083 

3. Kontrol Perilaku (X3) 0,613 1,631 

4. Persepsi Risiko (X4) 0,912 1,096 

5. Pengalaman (X5) 0,643 1,555 

Sumber data: lampiran  
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Dari tabel di atas menunjukkan hasil, nilai VIF pada keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10 (VIF < 10). Hasil tersebut 

menunjukkan tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel independen. 

4.4.3. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metoda uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute 

residual terhadap variabel independen (Gozali, 2006). Jika variable independen 

signifikan secara statistik mempengaruhi variable dependen, maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. 

Sikap (X1) 0,246 

Norma Subyektif (X2) 0,103 

Kontrol Perilaku (X3) 0,578 

Persepsi Risiko (X4) 0,101 

Pengalaman (X5) 0,054 

Sumber data: lampiran 

Dari tabel di atas dengan jelas menunjukkan hasil bahwa tidak ada satupun 

variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas 
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signifikansinnya pada keseluruhan model regresi di atas tingkat kepercayaan 5% 

(lebih besar dari 0,05). Jadi dapat disimpulkan model hasil tersebut bahwa tidak 

mengandung adanya  heteroskedastisitas. 

 

4.5.  Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda Regresi Linier 

Berganda. Metoda Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

langsung dari pengaruh sikap, norma subyektif, kontrol perilaku, persepsi risiko, 

dan pengalaman terhadap minat menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis 

regresi uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F  R  R Square  Adjusted R 

Square 

Sig 

46,707 0,660 0,435 0,426 0,000 

Sumber data: lampiran 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.19 di atas menunjukkan nilai  

Adjusted R Square = 0,426. Angka ini menunjukkan bahwa variasi minat 

menggunakan e-banking (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 

42,6% sedangkan sisanya sebesar 57,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

model ini. Dari tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis regresi 

tersebut adalah 46,707 dan nilai signifikan alfanya (nilai probabilitas) sebesar 

0,000 < 0,05; sehingga variabel persepsi sikap (X1), norma subyektif (X2), 

kontrol perilaku (X3), persepsi risiko (X4), dan pengalaman (X5) secara 
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simultan berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-

banking (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat dipakai untuk 

memprediksi minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Nazar dan Syahran (2008), Lee et al. (2009), serta dari 

penelitian yang dilakukan oleh Gu, Lee, Suh (2009). 

Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan 

uji t. Hasil uji t adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

Variabel 

UnStandardized 

Coefficients t Sig 

Beta 

Sikap (X1) 0,434 7,585 0,000 

Norma Subyektif (X2) 0,066 2,272 0,024 

Kontrol Perilaku (X3) 0,081 1,745 0,082 

Persepsi Risiko (X4) - 0,058 -2,059 0,040 

Pengalaman (X5) 0,214 3,972 0,000 

Sumber data: lampiran 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.20 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Ha Model Regresi 

H1,2,3,4,5 Y = 1,507 + 0,434 X1 + 0,066 X2 + 0,081 X3 – 0.058 X4 + 0,214 X5  
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Dari pengolahan data pada tabel di atas, pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang diajukan 

digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang 

dihipotesiskan. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa: 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel sikap (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Dari tabel 4.20 dapat 

dilihat bahwa variabel sikap (X1) mempunyai t hitung sebesar 7,585 dengan 

signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05; sehingga sikap (X1) berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y).  

Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 1 diterima. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Tood (1995a); Tan dan Teo et al. 

(2000); Teo dan Pok et al. (2003), Brown et al (2004); Shih dan Fang et al.  

(2004); Baker et al (2007); Gurung, et al. (2006); Nazar dan Syahran (2008); Lee 

et al. (2009); Norazah Mohd Suki (2010). 

2. Hipotesis 2 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel norma subyektif (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Dari tabel 

4.20 dapat dilihat bahwa variabel norma subyektif (X2) mempunyai t hitung 

sebesar 2,272 dengan signifikansi alfa sebesar 0,024 < 0,05; sehingga norma 

subyektif (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 2 diterima. 
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Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Taylor & Todd (1995), Rudi Hopper et al (2001), Tan dan Teo et al. (2004), Shih 

dan Fang et al. (2004), Nazar dan Syahran (2008). Namun, hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Teo dan Pok et al. (2003), Baker et al. 

(2007), Shi et al. (2008), Gu, Lee, Suh et al. (2009); Lee et al. (2009). 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel kontrol perilaku (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Dari tabel 

4.20 dapat dilihat bahwa variabel kontrol perilaku (X3) mempunyai t hitung 

sebesar 1,745 dengan signifikansi alfa sebesar 0,082 > 0,05; sehingga kontrol 

perilaku (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 

3 ditolak. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pavlou 

dan Fygenson (2006), Shih dan Fang et al. (2004), Nazar, dan Syahran (2008), 

Lee et al. (2009). Namun, hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Teo dan Pok et al. (2003), Khalifa dan Shen et al. (2008). 

4. Hipotesis 4 

 Hipotesis dinyatakan bahwa variabel persepsi risiko (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Dari tabel 

4.20 dapat dilihat bahwa variabel persepsi risiko (X4) mempunyai t hitung sebesar 

-2,059 dengan signifikansi alfa sebesar 0,040 < 0,05; sehingga persepsi risiko 

(X4) berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan 
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e-banking (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 4 diterima. Hasil ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpa et al (2000), 

Gurung (2006), Belkhamzah et al. (2009), Arini (2010). Namun, hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008). 

5. Hipotesis 5 

Hipotesis dinyatakan bahwa variabel pengalaman (X5) berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Dari tabel 

4.20 dapat dilihat bahwa variabel pengalaman (X5) mempunyai t hitung sebesar 

3,972 dengan signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05; sehingga pengalaman (X5) 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-

banking (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 5 diterima. Hasil ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh (2000). Namun, 

hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hofman (1999), 

Thompson et al. (1991), Hofman (1999); Jiang, Hsu, Klein dan Lin (2001), Nazar 

dan Syahran (2008).  

 

4.6.  Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda Regresi Linier 

Berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan sikap, norma subyektif, 

persepsi risiko, dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking. Sedangkan kontrol perilaku tidak ditemukan 

adanya pengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking. Adapun 

hasil pengujian hipotesis 1 sampai 5 dapat diuraikan sebagai berikut: 
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4.6.1. Faktor sikap (X1) berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking (Y) 

Sikap (attitude) didefinisikan sebagai perasaan umum seseorang dari 

perilaku yang menyenangkan dan tidak menyenangkan (Ajzen & Fishbein, 1980). 

Ajzen & Fishbein (1980) berdasarkan pada Cheung et al. (2001) sikap terhadap 

perilaku merupakan fungsi dari keyakinan menonjol seseorang yang melakukan 

perilaku tertentu akan mengakibatkan hasil dan evaluasi yaitu hasil, penilalian 

terhadap keinginan dari hasil. Menurut pendapat Nazar dan Syahran, (2008) sikap 

merupakan evaluasi positif atau negatif dalam melakukan perilaku. Sikap adalah 

evaluasi seseorang mengenai kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau 

negatif dalam melakukan perilaku yang akan ditentukan (Davis et al, 1989). 

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel 

sikap terhadap minat adalah sebesar 0,434 dan mempunyai t hitung sebesar 7,585 

dengan signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa 

sikap memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Taylor dan Tood (1995a); Tan dan Teo et al. (2000); Teo dan 

Pok et al. (2003), Brown et al (2004); Shih dan Fang et al.  (2004); Baker et al 

(2007); Gurung, et al. (2006); Nazar dan Syahran (2008); Lee et al. (2009); 

Norazah (2010) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat. 

Sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking karena sikap seseorang terhadap sistem informasi 
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menunjukkan seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa sistem informasinya 

baik atau buruk. Hasil yang konsisten dari penelitian ini dengan semua penelitian 

terdahulu mengenai sikap menunjukkan bahwa responden telah menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden telah merasakan bahwa layanan e-banking telah 

memberikan informasi yang sangat baik. Sikap positif terhadap minat 

menggunakan e-banking dinilai memberikan keefektif dan keefisienan pada 

responden.  

Layanan e-banking juga memiliki banyak kelebihan seperti yang ada pada 

setiap produk-produknya. Dengan adanya kelebihan tersebut tentunya akan 

menimbulkan sikap yang baik terhadap minat menggunakan layanan e-banking. 

Di era globalisasi seperti sekarang, ditambah dengan banyaknya sistem belanja 

online yang antara penjual dan pembeli tidak akan melakukan pembelian secara 

langsung, dengan adanya layanan e-banking tentunya akan memberi banyak 

manfaat. Cukup dengan memanfaatkan handphone dan internet, transaksi 

pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik.  

Ditambah dengan nasabah yang menginginkan segala pelayanan dapat 

dilakukan secara cepat dan tanpa batas waktu, dengan adanya e-banking tentunya 

akan memberikan suatu pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Mulai dari 

kemudahan mengambil uang dimana saja, transfer dana antar rekening, transaksi 

pembayaran, melihat status cek, hingga ada beberapa bank yang memberikan 

layanan informasi suku bunga dan kurs. Kemudahan dalam bertransaksi 

perbankan inilah yang membuat minat untuk menggunakan layanan e-banking 
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terus berkembang, karena seseorang menganggap akan memperoleh banyak 

keuntungan jika menggunakan layanan e-banking. 

Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara sikap dengan minat 

menggunakan layanan e-banking, tentunya kemungkinan besar dapat 

memprediksi bahwa kemungkinan besar konsumen telah menerima untuk 

mengadopsi penggunaan teknolosi informasi baru. Yang dalam konteks penelitian 

ini responden sudah dapat berminat terhadap penggunaan e-banking. 

4.6.2. Faktor norma subyektif (X2) berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y) 

Norma subyektif (subjective norm) didefinisikan sebagai persepsi seseorang 

bahwa kebanyakan orang-orang penting baginya berpikir ia harus atau tidak harus 

melakukan suatu perilaku (Ajzen & Fishbein,1980). Perilaku dalam penelitian ini 

adalah penggunaan layanan e-banking. Ajzen & Fishbein,(1980) berdasarkan pada 

Cheung (2001) norma subyektif merupakan fungsi dari produk dan keyakinan 

normatif seseorang, yaitu keyakinan orang bahwa itu rujukan menonjol berpikir ia 

harus (atau tidak harus) melakukan suatu perilaku. Selain itu, norma subyektif 

merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan 

orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogianto, 2008). 

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel 

norma subyektif terhadap minat adalah sebesar 0,066 dan mempunyai t hitung 

sebesar 2,272 dengan signifikansi alfa sebesar 0,024 < 0,05. Sehingga dapat 

diartikan bahwa norma subyektif memberikan pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Teo dan Pok et al. (2003), 

Baker et al. (2007), Shi et al. (2008), Gu, Lee, Suh et al. (2009); Lee et al. (2009). 

Namun, tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Taylor & Todd (1995), Hoppe et al. (2001), Tan dan Teo et al. (2004), Shih dan 

Fang et al. (2004), Nazar dan Syahran (2008).  

Hasil yang konsisten dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat 

disebabkan oleh karena responden adalah mahasiswa yang pada umumnya tidak 

terpengaruh oleh tekanan sosial dapat berasal dari kelompok seperti orang tua, 

rekan dan bahkan teman-teman di kampusnya. Sebagian besar responden sudah 

tidak asing dengan produk-produk perbankan seperti e-banking. Salah satu alasan 

yang sangat memungkinkan adalah adanya fakta bahwa layanan e-banking, 

terutama ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) sudah 

dianggap responden bukan hal yang asing lagi.  

Ini terbukti dari hasil penelitian ini yang menunjukkan dari jumlah 

kuesioner sebanyak 354 yang di sebarkan hingga menjadi 351 kuesioner yang 

kembali ditemukan bahwa 309 merupakan pengguna layanan e-banking. Jika di 

persentasekan responden yang merupakan pengguna layanan e-banking sebesar 

88%. Dari hasil ini tentunya masyarakat sudah siap dengan tren pengguna layanan 

e-banking. 

Terkadang akan sulit untuk mempengaruhi individu untuk berminat 

menggunakan layanan e-banking. Hal itu kemungkinan besar terjadi karena 

beberapa layanan e-banking seperti internet banking merupakan terusan dari 
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produk perbankan lainnya, sehingga membuat orang lain berminat untuk 

menggunakan e-banking akan sangat sulit. Bagi responden yang merupakan 

mahasiswa tentunya akan menilai bahwa pendapat orang lain yang juga pengguna 

layanan e-banking tidak begitu penting, namun patut untuk di pertimbangkan.  

Selain itu, kemungkinan besar e-banking sudah dianggap penting bagi 

responden. Meskipun mungkin terjadi beberapa orang yang sekedar mengikuti 

trend tanpa melihat kemanfaatan dari suatu sistem, tentunya e-banking juga 

memberikan layanan yang diinginkan oleh responden. Tetapi sebagian orang akan 

tetap menanggap bahwa layanan e-banking sangat dibutuhkan dengan kelebihan 

yang ada pada layanan e-banking tersebut. Kemungkinan itulah yang 

menyebabkan mengapa norma subyektif tidak penting namun berpengaruh 

signifikan terhadap minat menggunakan layanan e-banking. 

Alasan lainnya mengapa norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap 

minat menggunakan layanan e-banking adalah informasi mengenai layanan 

perbankan seperti e-banking banyak tersedia pada situs web resmi bank. Ini akan 

berakibat pada keputusan untuk mengadopsi dan menggunakan layanan yang 

tidak perlu dilakukan dengan mencari pendapat dari teman dan keluarga, terutama 

pendapat bagi mereka yang sudah menggunakan layanan e-banking terlebih 

dahulu.  

4.6.3. Faktor kontrol perilaku (X3) berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y) 

Kontrol perilaku (behavioral control) sebagai kemudahan atau kesulitan 

persepsian untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Taylor dan Todd (1995) 
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mendefinisikan kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) sebagai 

persepsi dan konstruk-konstruk internal dan eksternal dari perilaku. Kontrol 

perilaku (behavioral control) merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga 

mengantisipasi halangan-halangan yang ada. Kontrol keperilakuan menunjukkan 

mudah atau sulitnya seseorang melakukan tindakan dan dianggap sebagai 

cerminan pengalaman masa lalu disamping halangan atau hambatan yang 

terantisipasi (Nazar dan Syahran, 2008). 

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel 

kontrol perilaku terhadap minat adalah sebesar 0,081 dan mempunyai t hitung 

sebesar 1,745 dengan signifikansi alfa sebesar 0,082 > 0,05. Sehingga dapat 

diartikan bahwa kontrol perilaku memberikan pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Teo dan Pok et al. (2003), 

Khalifa dan Shen et al. (2008). Namun, hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pavlou dan Fygenson (2006), Shih dan Fang et al. (2004), 

Nazar, dan Syahran (2008), Lee et al. (2009). 

Pengaruh kontrol perilaku terhadap minat untuk menggunakan layanan e-

banking yang menunjukkan hasil tidak signifikan pada hasil penelitian ini 

tentunya ada beberapa alasan. Salah satu diantaranya adalah layanan e-banking 

mudah untuk dipelajari dan dioperasionalkan sehingga dapat dilakukan dengan 

mudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Responden sudah 

terbiasa menggunakan sistem informasi yang berbasis teknologi seperti layanan e-

banking, sehingga teknologi di anggap sangat mudah oleh responden.  
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Kontrol keperilakuan menunjukkan mudahnya atau sulitnya seseorang 

melakukan tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu 

disamping halangan atau hambatan yang terantisipasi. Dalam hal ini responden 

menganggap bahwa menggunakan layanan e-banking pada dasarnya mudah. 

Sehingga kemudahan dalam menggunakan layanan e-banking bukanlah hal utama 

yang membuat orang terdorong untuk berminat dalam menggunakan layanan e-

banking. Kemungkinan besar ada hal-hal penting lainnya daripada dilihat dari segi 

kontrol perilaku saja yang membuat responden berminat menggunakan layanan e-

banking. Faktor-faktor selain kontrol perilaku itulah yang membuat nasabah lebih 

tertarik menggunakan layanan e-banking.  

Meskipun menggunakan layanan e-banking sangat mudah, namun ternyata 

nasabah menilai bahwa menggunakan layanan e-banking dinilai tidak 

dibutuhkkan penggunaannya tentunya nasabah tidak akan berminat menggunakan 

layanan e-banking tersebut. Banyak masyarakan di Indonesia yang menggunakan 

jasa perusahaan perbankan hanya untuk menabung saja. Meskipun seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi perusahaan perbankan memberikan 

layanan yang berbasis teknologi seperti layanan e-banking.  

Karena alasan bahwa menggunakan layanan e-banking masih tidak 

diperlukan, meskipun menggunakan layanan e-banking itu mudah dipahami 

penggunaannya, nasabah tetap tidak akan berminat menggunakannya. Sebagian 

besar masyarakan di Indonesia masih terbiasa menggunakan uang tunai sebagai 

transaksi pembayaran.  
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4.6.4. Faktor persepsi risiko (X4) berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y) 

Risiko didefinisikan sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk menderita 

kerugian dalam menerima hasil diinginkan (Pavlou, 2001). Menurut Dowling dan 

Staelin dalam Pavlou (2001), jika risiko itu meningkat dari sekedar informasi 

sampai pada keputusan pembelian produk (transaksi), risiko diasosiasikan dengan 

minat. Dowling dan Steling menjelaskan dalam Hsu dan Chiu (2002) bahwa 

persepsi risiko didefinisikan sebagai persepsi konsumen atas ketidakpastian dan 

konsekuensi yang akan dihadapi setelah melakukan aktivitas tertentu. 

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel 

persepsi risiko terhadap minat adalah sebesar -0,058 dan mempunyai t hitung 

sebesar -2,059 dengan signifikansi alfa sebesar 0,040 < 0,05. Sehingga dapat 

diartikan bahwa persepsi risiko memberikan pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008). 

Jarvenpa et al (2000), Gurung (2006), Belkhamzah et al. (2009), Arini (2010). 

Persepsi risiko dapat di definisikan sebagai risiko psikososial baik, atau 

risiko secara umum yang dikaitkan dengan produk dan/ atau kinerja. Risiko 

psikososial mengacu pada keprihatinan pembeli (dalam hal ini adalah nasabah) 

tentang pendapat orang lain mengggunakan item. Risiko ini akan muncul jika 

seseorang prihatin terhadap fenomena baru dan lebih baik.  

Dalam penelitian ini fenomena yang muncul adalah transaksi perbankan 

secara tradisional (dimana nasabah harus datang langsung ke bank hanya untuk 
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melakukan transaksi) dan akhirnya muncul layanan baru yaitu e-banking. Layanan 

e-banking yang tersedia kini memberikan nasabah banyak kemudahan-kemudahan 

dalam setiap transaksinya. Dengan adanya kemudahan tersebut, terkadang muncul 

persepsi nasabah yang beranggapan bahwa layanan e-banking sering 

menimbulkan banyak permasalahan yang tidak dapat diduga. 

Lee et al (2009) dalam penelitiannya menjelaskan jika produk perbankan 

memiliki banyak risiko, salah satu diantaranya adalah seperti risiko keuangan. Di 

Indonesia sendiri perusahaan perbankan sangat rentan dengan berbagai risiko, 

baik transaksi perbankan melalui internet yang mudah disalahgunakan oleh 

hacker. Hal ini pernah terjadi di awal tahun 2010, ada beberapa perusahaan 

perbankan yang menjadi korban pembobolan rekening nasabah oleh hacker. 

Padahal perusahaan perbankan yang menjadi korban tersebut telah berpengalaman 

dan telah lama mengenalkan produk layanan seperti e-banking pada nasabahnya, 

selain itu yang menjadi sasaran tidak hanya satu perusahaan perbankan saja.  

Dengan adanya risiko yang masih ada pada sistem layanan seperti e-banking 

tentunya akan mengurangi minat nasabah dalam menggunakan layanan e-banking 

tersebut. Jika risiko naik maka minat untuk menggunakan layanan e-banking akan 

turun, sebaliknya jika risiko turun maka minat untuk menggunakan layanan e-

banking akan naik. Hasil penelitian ini menjelaskan jika risiko berpengaruh 

negatif dan sangat berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking.  

Responden yang umumnya mahasiswa yang tentunya sudah mengerti dan 

benar-benar mempertimbangkan konsekuensi dari penggunakan layanan e-
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banking ini. Responden juga memahami jika di balik kemudahan yang diberikan 

oleh layanan e-banking ini, tentunya ada beberapa risiko yang muncul. Tetapi, 

meskipun ada fakta bahwa menggunakan layanan e-banking juga ada risiko 

didalamnya. Responden tidak menganggap hal itu sebagai masalah, jika nasabah 

tidak memberitahu user ID dan PIN (Personal Identification Number) kepada 

orang lain tentunya hal-hal seperti pembobolan kartu hingga pembobolan rekening 

tidak akan terjadi. 

Pada umumnya perusahaan perbankan selalu menjelaskan bahwa nasabah 

akan diberikan keamanan jika menyimpan uang di bank. Hal inilah yang benar-

benar menjadi pertimbangan responden. Perusahaan perbankan sudah melengkapi 

layanan e-banking ini dengan berbagai macam perlindungan keamanan pada 

layanan e-banking. Electronic banking dilengkapi dengan security user ID dan 

PIN (Personal Identification Number) untuk menjamin keamanan atas transaksi 

yang nasabah lakukan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh nasabah 

semakin aman.  

4.6.5. Faktor pengalaman (X5) berpengaruh terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y). 

Ball dan Levy, (2008) dalam Arini (2010) menjelaskan pengalaman adalah 

kombinaasi dari “exposure to the tool” yang diartikan sebagai keahlian dan 

kemampuan bahwa suatu keuntungan telah dilakukannya perilaku tertentu. 

Pengalaman juga berkaitan tentang kebiasaan, keahlian, dan/ atau keterbukaan 

yang sederhana (simply exposure). Menurut Nazar dan Syahran (2008) 

pengalaman terdiri dari dua elemen yaitu kebaikan akan perilaku dan suatu 
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perilaku dapat diketahui. Kebaikan akan perilaku menunjukkan seberapa jauh 

seseorang dapat mengetahui bahwa dengan melakukan perilaku akan mendapat 

kebaikan dengan berdasarkan pada pengalaman. 

Hasil analisis regresi menunjukkan parameter hubungan antara variabel 

pengalaman terhadap minat adalah sebesar 0,214 dan mempunyai t hitung sebesar 

3,973 dengan signifikansi alfa sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat diartikan 

bahwa pengalaman memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil analisis ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hofman (1999); Thompson et al. (1991); Hofman 

(1999); Jiang, Hsu, Klein dan Lin (2001); Nazar dan Syahran (2008). Namun, 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh et al. (2000). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan sebagian besar peneliti terdahulu. Hal 

ini dikarenakan pengalaman responden menggunakan layanan e-banking sebagian 

besar antara 1 sampai dengan 3 tahun. Responden yang sudah lama menggunakan 

layanan e-banking tentunya lebih berpengalaman daripada responden yang belum 

lama atau < 1 tahun menggunakan layanan e-banking. Dengan adanya 

pengalaman yang lama dalam menggunakan layanan e-banking akan cenderung 

yakin bahwa layanan e-banking lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan 

mereka yang belum berpengalaman 

Pengguna layanan e-banking yang sudah berpengalaman, tentunya akan 

berpengaruh pada intensitas yang mereka habiskan untuk menggunakan layanan 

e-banking. Ini terjadi karena, pengguna layanan akan lebih banyak memiliki 

keahlian yang diperoleh melalui pengalaman. Pengguna layanan e-banking yang 
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lebih sering menggunakan layanan e-banking akan yakin bahwa layanan e-

banking lebih bisa dipercaya dari pada mereka yang kurang berpengalaman.  

Alasan lainnya adalah pengguna berpengalaman tentunya sudah belajar 

bagaimana menghindari perilaku yang tidak dapat dipercaya dan bagaimana 

menggunakan situs dengan lebih aman. Intinya adalah bahwa kepercayaan  

muncul dengan tingkat pengetahuan tertentu, dimana pengetahuan diperoleh dari 

pengalaman. Dengan demikian hal ini tentunya akan memberikan pengaruh 

terhadap minat menggunakan layanan e-banking.  

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Secara simultan, variabel sikap (X1), norma subyektif (X2), kontrol perilaku 

(X3), persepsi risiko (X4), dan pengalaman (X5) berpengaruh signifikan 

terhadap minat untuk menggunakan layanan e-banking (Y). Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama dapat 

membentuk minat responden untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Nazar dan Syahran (2008), dan Lee et 

al. (2009). 

2. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel sikap 

(X1) berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan layanan e-

banking (Y), sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar responden telah merasakan bahwa layanan e-banking telah 

memberikan informasi yang sangat baik. Sikap positif terhadap minat 

menggunakan e-banking dinilai memberikan keefektif dan keefisienan pada 

responden. Layanan e-banking juga memiliki banyak kelebihan seperti yang 

ada pada setiap produk-produknya. Dengan adanya kelebihan tersebut 

tentunya akan menimbulkan sikap yang baik terhadap minat menggunakan 

layanan e-banking. Cukup dengan memanfaatkan handphone dan internet, 
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transaksi pembayaran dapat dilakukan dalam hitungan detik. Kemudahan 

dalam bertransaksi perbankan inilah yang membuat minat untuk 

menggunakan layanan e-banking terus berkembang, karena seseorang 

menganggap akan memperoleh banyak keuntungan jika menggunakan 

layanan e-banking.  Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Taylor dan Tood (1995a); Tan dan Teo et al. (2000); Teo dan Pok et al. 

(2003), Brown et al. (2004); Shih dan Fang et al.  (2004); Baker et al. (2007); 

Gurung, et al. (2006); Nazar dan Syahran (2008); Lee et al. (2009); Norazah 

Mohd Suki (2010). 

3. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel 

norma subyektif (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y), sehingga hipotesis 2 diterima. Hal ini 

disebabkan oleh karena responden adalah mahasiswa yang pada umumnya 

tidak terpengaruh oleh tekanan sosial dapat berasal dari kelompok seperti 

orang tua, rekan dan bahkan teman-teman di kampusnya. Sebagian besar 

responden sudah tidak asing dengan produk-produk perbankan seperti e-

banking. Terkadang akan sulit untuk mempengaruhi individu untuk berminat 

menggunakan layanan e-banking. Bagi responden yang merupakan 

mahasiswa tentunya akan menilai bahwa pendapat orang lain yang juga 

pengguna layanan e-banking tidak begitu penting, namun patut untuk di 

pertimbangkan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Teo dan Pok et al. (2003), Baker et al. (2007), Shi et al. (2008); Gu, Lee, Suh 

et al. (2009), serta Lee et al. (2009). 
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4. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel 

kontrol perilaku (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y), sehingga hipotesis 3 ditolak. Hal ini 

disebabkan karena responden menganggap bahwa menggunakan layanan e-

banking pada dasarnya mudah. Sehingga kemudahan dalam menggunakan 

layanan e-banking bukanlah hal utama yang membuat orang terdorong untuk 

berminat dalam menggunakan layanan e-banking. Meskipun menggunakan 

layanan e-banking sangat mudah, namun ternyata nasabah menilai bahwa 

menggunakan layanan e-banking dinilai tidak dibutuhkkan penggunaannya 

tentunya nasabah tidak akan berminat menggunakan layanan e-banking 

tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Teo dan 

Pok et al. (2003), serta Khalifa dan Shen et al. (2008). 

5. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel 

persepsi risiko (X4) berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan layanan e-banking (Y), sehingga hipotesis 4 diterima. Hal ini 

disebabkan karena responden yang umumnya mahasiswa yang tentunya 

sudah mengerti dan benar-benar mempertimbangkan konsekuensi dari 

penggunakan layanan e-banking ini. Jika nasabah tidak memberitahu user ID 

dan PIN (Personal Identification Number) kepada orang lain tentunya hal-hal 

seperti pembobolan kartu hingga pembobolan rekening tidak akan terjadi. 

Ditambah dengan perusahaan perbankan sudah melengkapi layanan e-

banking tersebut dengan berbagai macam perlindungan keamanan seperti 

security user ID dan PIN (Personal Identification Number) untuk menjamin 
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keamanan atas transaksi yang nasabah lakukan, sehingga responden tidak 

menganggap hal itu sebagai masalah besar. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008). 

6. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman (X5) berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

layanan e-banking (Y), sehingga hipotesis 5 diterima. Hal ini disebabkan 

karena pengguna layanan e-banking yang sudah berpengalaman, tentunya 

akan berpengaruh pada intensitas yang mereka habiskan untuk 

menggunakan layanan e-banking. Ini akan berpengaruh pada keahlian 

menggunakan layanan e-banking yang diperoleh melalui pengalaman. 

Pengguna layanan e-banking yang lebih sering menggunakan layanan e-

banking akan yakin bahwa layanan e-banking lebih bisa dipercaya dari pada 

mereka yang kurang berpengalaman. Pengguna berpengalaman tentunya 

sudah belajar bagaimana menghindari perilaku yang tidak dapat dipercaya 

dan bagaimana menggunakan situs dengan lebih aman, sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi minat untuk menggunakan layanan e-banking. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hofman (1999), Thompson 

et al. (1991), Hofman (1999); Jiang, Hsu, Klein dan Lin et al. (2001), Nazar 

dan Syahran (2008). 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, 

antara lain: 
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1. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, sehingga 

tidak dapat mewakili kondisi pengguna layanan e-banking secara lebih luas. 

Sebaiknya, peneliti berikutnya melakukan penelitian dengan jangkauan lebih 

luas dan membandingkan hasil antara berbagai jenis tersebut. 

2. Dalam penelitian mengenai minat untuk menggunakan layanan e-banking ini, 

peneliti hanya mengambil sudut pandang mahasiswa, belum menyentuh sudut 

pandang pebisnis, sehingga belum mewakili hubungan terintegrasi e-banking 

yang sesungguhnya. 

3. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 57,4% faktor-

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

perilaku responden dalam menumbuhkan minat untuk menggunakan layanan 

e-banking. Menurut peneliti, variabel yang tidak diamati dalam penelitian ini 

adalah kepercayaan (perceived trust), privasi (privacy), keamanan (perceived 

security), persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use), serta beberapa faktor lain yang 

merupakan dasar perilaku individu untuk minat menggunakan layanan e-

banking. 

 

5.3. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan pengaruh yang besar dan bermanfaat tentang 

motivasi yang mendasari minat untuk menggunakan layanan e-banking. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat untuk 
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menggunakan layanan e-banking adalah sikap, norma subyektif, persepsi risiko, 

dan pengalaman. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu kunci keberhasilan 

penggunaan dan adopsi dari sistem layanan e-banking adalah bagaimana sistem 

ini dapat menarik minat nasabah untuk menggunakannya. 

Agar layanan e-banking dapat terlaksana dan diterima oleh nasabah, ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan penekanan oleh perusahan perbankan. 

Perusahaan perbankan dapat melakukan promosi yang menarik kepada nasabah. 

Promosi dapat berupa memberikan gambaran kepada nasabah mengenai 

keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menggunakan layanan e-banking, 

daripada melakukan transaksi perbankan secara tradisional yang masih harus 

datang dan masih mengantri di bank. Pendekatan dan promosi mengenai layanan 

e-banking perlu dilakukan kepada para nasabah, karena layanan e-banking akan 

memberikan nasabah keefektif dan keefisienan dalam setiap transaksi dengan 

adanya kelebihan yang dimiliki layanan e-banking tersebut.  

Selain strategi promosi mengenai keuntungan strategis yang akan diperoleh 

dari layanan e-banking, perusahan perbankan juga harus mampu menyakinkan 

nasabah bahwa layanan e-banking sudah dilengkapi dengan berbagai macam 

perlindungan keamanan seperti security user ID dan PIN (Personal Identification 

Number) untuk menjamin keamanan atas transaksi yang nasabah lakukan. Dengan 

menanamkan kepercayaan (trust) kepada nasabah terhadap sistem layanan e-

banking, tentunya nasabah akan menerima dan mau mangadopsi sistem tersebut 

dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini akan membuat nasabah semakin berminat 

penggunakan layanan e-banking. 
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Untuk mahasiswa, hal yang perlu ditekankan bahwa layanan perbankan 

seperti e-banking bukanlah layanan berbasis teknologi yang perlu di hindari 

bahkan ditolak penggunaannya. Mengingat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis nantinya akan bekerja di sektor ekonomi yang kemungkinan besar tidak 

akan lepas dengan aktivitas perbankan. Sehingga,  layanan e-banking akan sangat 

dibutuhkan, untuk itu cara yang paling bijak adalah dengan mengetahui 

bagaimana cara menghindari dan mencegah tindakan pembobolan rekening oleh 

hacker. Hampir sama dengan yang telah di jelaskan sebelumnya, sebagai nasabah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebaiknya dapat menjaga keamanan 

dengan menggunakan user ID dan PIN secara hati-hati agar tidak terlihat dan 

diketahui oleh orang lain.  

 

 

 



105 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amirin, Tatang M. 1984. Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Rajawali. 

Arini, Annisa Cahyaning. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol 

Perilaku Persepsian, Persepsi Resiko, dan Pengalaman Terhadap Niat untuk 

Bertransaksi Secara Online. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

Universitas Brawijaya. 

Asnawi, Said Kelana & Wijaya Chandra. 2005. Riset Keuangan: Pengujian-

Pengujian Empiris. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

Bank Indonesia. Mengenal Electronic Banking. http://www.bi.go.id/NR/ 

rdonlyres/24CDE8AA-F4F1-4523-9FCE-7F92A5A96DC6/1490/Mengenal 

ElectronicBanking.pdf. Diakses pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 11:42 

Belkhamzah Zakaria, Syed Azizi Wafa. 2009. The Effect of Perceived Risk on the 

Intention to Use E-commerce: The Case of Algeria . Jurnal Internet 

Banking dan Perdagangan, April 2009, vol. 14, no.1 14, no.1.  

Brown Irwin, Rudi Hoppe, Pauline Mugera, Paul Newman, and Adrie Stander, 

2004. The Impact of National Environment on the Adoption of Internet 

Banking: Comparing Singapore and South Africa. Journal of Global 

Information Management. Hershey.Vol.12. Is s. 2; h. 1. 

Cheung. 2001. Understanding Adoption And Continual Usage Behaviour 

Towards Internet Banking Services In Hong Kong. Lingnan University. 

Diakses pada tanggal 5 Februari 2011, 12:25:30 

Cooper, Donald R dan Emory, William.1996. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : 

Erlangga. 

Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S. 2003. Business Research Methods. 

Eighth Edition. New York: McGraw-Hill.  

DeLone, W. H. (1988) ‘Determinants of Success for Computer Usage in Small 

Business,’ MIS Quarterly, 12, 51-61. 

Dessy Rosalina Yusman. ”Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet 

Banking”. Blog. http://tochayusman.blogspot.com/2010/02/aspek-

teknologi-dan-keamanan-dalam.html. Diakses pada tanggal 6 Februari 2011 

pukul 20:54                   

Hurlock, E. B. 1993. Psikologi Perkembangan Edisi ke-5. Jakarta:Erlangga. 



106 

 

 

 

Gefen DE, Karahanna E, Straub DW. Trust and TAM in online shopping: an 

integrated model. MIS Quart 2003;27(1):51–90. 

Gerrard, P., Cunningham, J.B. and Devlin, J.F. (2006), “Why consumers are not 

using internet banking: a qualitative study”, Journal of Services Marketing, 

Vol. 20 No. 3, pp. 160-8. 

Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Badan Semarang : Penerbit UNDIP.  

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Badan Semarang : Penerbit UNDIP.  

Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2000). Organisasi dan Manajemen: Perilaku 

Struktur. Jakarta: Terjemahan edisi keempat. Erlangga 

Gu Ja-Chul, Lee Sang-Chul, Suh Yung-Ho. (2009), “Determinants of behavioral 

intention to mobile banking”. Journal of Expert Systems with Applications, 

36: 11605–11616.  

Gujarati, Damodar.1997. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. Sumarno Zain 

(penterjemah) Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga. 

Gurung, Anil 2006. Empirical Investigation of the Relationship of Privacy 

Security, and Trust with Behavioral Intention to transact in E-Commerce. 

The University Of Texas at Arlingon. 

H. M, Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta : ANDI 

H. M, Jogiyanto. 2008. Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi. Yogyakarta : 

ANDI 

Hasan, B. (2003) ‘The Influence of Specific Computer Experience on Computer 

Self-Efficacy Beliefs,’ Consumer in Human Behaviour, 19, 443-450. 

Heijden HV. Factors influencing the usage of websites: the case of a generic 

portal in The Netherlands. Inform Manager 2003;40(2):541–9. 

Hoffman, D.L., Novak, T.P. and Peralta, M. 1999. Building consumer Trust 

online. Communications of the ACM. Vol. 42 No. 4. h. 80-5. 

Hoppe, Rudi, Newman Paul, Mugera Pauline. 2001. Factors Affecting the 

Adoption of Internet Banking in South Africa : a Comparative  Study. 
http://www.commerce.uct.ac.za/InformationSystems/Research%26Publications/20

07/Pubs2001/ER009_Factors%20Affecting%20the%20Adoption%20of%20Interne

t%20Banking.pdf. Diakses pada tanggal 2 Februari 2011 pukul 09:12 



107 

 

 

 

Hsu MH. 2006. A longitudinal investigation of continued online shopping 

behavior: an extension of the theory of planned behavior. International 

Journal Human Computer Study.64:890–904. 

Husein, Umar. 2000. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada.  

Igbaria, M and Iivari, J. (1995). The Effects of Self-Efficacy on Computer Usage. 

Omega International Journal of Management Science, 23, 587-605. 

Indriantoro, Nur.2000. Pengaruh Comuter Anxiety Terhadap Keahlian Dosen 

dalam Menggunakan Komputer. JAAI, Vol.4,No.2,Hal 191-210, 2000 

Irmayanti, Winda. 2010. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, dan 

Faktor Sosial Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem E-Government : Gender 

sebagai Variabel Moderating. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

Universitas Brawijaya. 

Istianingsih, Setyo Hari Wijanto. 2008.  Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, 

Perceived Usefulness,  dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan 

Pengguna Akhir Software Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi 11 

Pontianak. 

Jarvenpaa, Sirkka L., Tractinsky, Noam., dan Vitale, Michael. 2000. Consumer 

trust in an Internet store. Information Technology and Management; 2000; 

1, 1-2; ABI/INFORM Global pg. 45. 

Jiang, J.J., Hsu, M.K., Klein, G., Lin, B. 2001. E-commerce user behavior model: 

an empirical study, Human Systems Management, vol. 19, no. 4, pp. 265–

276. 

Jogiyanto, Hartono, 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi. 

Jurusan Akuntansi. 2008. Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Malang: Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya 

Jurusan Manajemen. 2009. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan 

Manajemen. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Kalakota R, Whinston AB, editors. 1997. Electronic Commerce: A Manager’s 

Guide. Reading, MA: Addison Wesley. 

Krismiaji, 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : AMP YKPN 

Kuisma T, Laukkanen T, Hiltunen M. Mapping the reasons for resistance to 

internet banking: a means-end approach. International Journal of 

Information Manager. 2007;27(2):75–85. 



108 

 

 

 

Laudon, Kenneth C. dan Laudon, Jane Price. 2000. Information System. 3th 

edition. Florida : Harcourt Brace and Company.  

Lee Ming-Chi. 2009. Factors influencing the adoption of internet banking: An 

integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. 

International Journal of  Electronic Commerce Research and Applications. 

8 (2009) 130-141 

Litter, D., Melanthiou, D. (2006). Consumer perceptions of risk and uncertainty 

and the implications for behaviour towards innovative retail services: the 

case of internet banking. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 

13 No.6, pp.431-43 

Mathieson, K. 1991. Predicting user intentions: comparing the technology 

acceptance model with the theory of planned behavior. Information Sistems 

Research. Volume 2, Nomor 3, hlm. 173- 191.  

Mukherjee, A. and Nath, P. 2003. A Model of Trust  in Online Relationship 

Banking. The International Journal of Bank Marketing Bradford, 21 (1), 5.  

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Kelima. Yogyakarta : Bagian Penerbitan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 

Nazar, M. Rafki dan Syahran, 2008. Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, 

dan Pengalaman terhadap Niat untuk Bertransaksi secara Online. Program 

Pasca Sarjana. Universitas Gajahmada Yogyakarta 

Norazah, Mohd Suki, and T Ramayah. 2010.  Modelling Customer’s Attitude 

Towards E-Government Services. International Journal of Human and 

Social Sciences 6:1 2011 

Pavlou, P. A., & Fygenson, M. (2006). Understanding and predicting electronic 

commerce adoption: An extension of the theory of planned 

behavior. Management Information Systems Quarterly, 30(1), 115-143. 

Potosky, D. (2002) ‘A Field Study of Computer Self-Efficacy Beliefs as on 

Outcome of Training: The Role of Computer Playfulness, Computer 

Knowledge and Performance during Training,’ Computers in Human 

Behaviour, 18, 241-255. 

Prasetyo, Bambang dan Jannah Lita. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori 

dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers. 

Rifa, Dandes dan Gudono, M. “Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor 

Personality terhadap Keahlian dalam End-User Computing”. Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, Vol.2,No.1,Hal.20-36, 1999 



109 

 

 

 

Setiawan, Achdiar Reddy.2005. Pengaruh partisipasi terhadap kepuasan pemakai 

dalam pengembangan sistem informasi dengan kompleksitas tugas, 

kompleksitas sistem dan kebijakan organisasi sebagai moderating variable. 

Skripsi. Universitas Brawijaya. 

Shahab, Emad Abu, Pearson J. Michael, Setterstrom Andrew J. Internet Banking 

and Customers’ Acceptance in Jordan: The Unified Model’s Perspective. 

Communications of the Association for Information Systems: Vol. 26, 

Article 23. Diakses pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 12:21. 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=3522&context=cais 

Shi, W., N. Shambare. 2008. The adoption of internet banking: An institutional 

theory perspective. Journal of Financial Services Marketing, vol. 12, no.4, 

pp. 272-286.  

Shih Ya-Yueh and Fang Kwoting.  The use of a Decomposed Theory of Planned 

Behavior to Study Internet Banking in Taiwan. Internet Research; 2004; 14, 

3; Academic Research Library.  

Siska Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Rekap Jumlah Mahasiswa Aktif 

per Semester. http://siska.fe.unibraw.ac.id/forms/rekapmhs.php. Diakses 

pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 12: 51 

Smith, H. J., Milberg, S. J., and Burke, S. J. (1996). Information privacy: 

Measuring individuals' concerns about organizational practices. MIS 

Quarterly, 20(2),167-196. 

Sugiono. 2002. Metode Penelitian Bisnis Cetakan Keempat. Bandung : CV 

Alfabeta. 

Suh Bomil, Han Ingoo. Effect ot the Trust on Customer Acceptance of Internet 

Banking. Electronic Commerce Reaseach and Applications. 1 (2002)247-

263.  

Supranto, J. 2001. Statistik : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Erlangga 

Tampubolon, Nelson. 2004. Surat Edaran: Penerapan Manajemen Risiko pada 

Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). 

February 4, 2011. http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/lamp_se-6-

18-04-dpnp.pdf. 

Tan, M. & Teo, T. 2000. Factors influencing the adoption of internet banking. 

Journal of the Association for Information System, (5), 1-42. 

Taylor Shirley and Todd Peter A. 1995. Understanding Information Technologi 

Usage: A Test of Competing Models. http://home.business.utah. 

edu/actme/7410/ TaylorTodd.pdf. Diakses pada tanggal 4 Februari 2011 

pukul 09:19 



110 

 

 

 

Teo T.S.H dan Pok Siau Heong. Adoption of WAP-enabled Mobile Phones 

among Internet Users. Omega 31 (2003) 483-493.  

Thompson, Ronald L.; Higgins, Christopher A.; Howell, Jane M. 1991. Personal 

Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly; Mar 

1991; 15, 1; ABI/INFORM Research pg. 125. 

Umar, Husein. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Tama. 

Usman, Husaini dan Akbar, R. Purnomo Setiady. 2003. Pengantar Statistika. 

Jakarta : Bumi Aksara 

Venkatesh, V. 2000. Determinants of perceived ease of use : inte grating control, 

intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. 

Information Sistems Research. Vol. 1 1 No. 4. h. 342-65. 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. 1996. A model of the antecedents of perceived 

ease of use: deve lopment and test. Decision Sciences. Vol. 27 No. 3. h. 

451-82. 

Widyarini, Putro. Analisis Hubungan Faktor-faktor Technolog Acceptance, Trust 

dan Risk pada Niat Nasabah Bank untuk Menggunakan Internet Banking. 

The 2
nd

 National Conference UKWMS. Surabaya 6 September 2008 

Wikipedia. Sistem Informasi. http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi. 

Diakses pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 16:23 

Wilkinson, Joseph W., Michael J. Cerullo., et al. 2000. Accounting Information 

Systems. John Wiley and Sons, Inc : USA. 

Windy Indriani. Konsep Dasar Sistem Informasi (Ferdinand Magaline). 

http://windyandriani.wordpress.com/2011/01/02/1-konsep-dasar-

sistem-informasi-ferdinand-magaline/. Diakses pada tanggal 9 Maret 

2011 pukul 16:23 

Wu I-L, Chen J-L. An extension of Trust and TAM model with TPB in the initial 

adoption of on-line tax: an empirical study. International Journal Human 

Computer Study. 2005;62(6):784–808. 

Yusnaini. 2010. Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Banking Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas Konsumen Pada Bank Swasta Di Kota Palembang. 

Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 2 No. 1. Maret. ISSN. 2085-4277. 

Universitas Negeri Semarang. 



111 

 

 

 

Zwass, V. 1998. Structure and Macro-Level Impact of Electronic Commerce: 

From Technological Infrastructure to Electronic Marketplaces. (Online). 

http://www.mhhe.com/business/mis/swass/ecpaper.html. Diakses pada 

tanggal 10 Februari 2011 pukul 03:35 

_________. E-Banking (Sistem Informasi Manajemen). Blog. http://tugasgw. 

wordpress.com/2009/07/11/e-banking-sistem-informasi-manajemen/. 

Diakses pada tanggal 7 Februari 2011 pukul 00:53 

_________. http://vibiznews.com/news/banking_insurance/2010/10/08/survei-

terbaru-mengenai-internet-banking-dan-mobile-banking. Diakses pada 

tanggal 2 Februari 2011 pukul 10:45 

_________. Peran Teknologi Informasi (TI) di Bidang Perbankan. 

http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://ww

w.mbaknol.com/business-finance/role-of-information-technology-it-in-the-

banking-sector/. Diakses pada tanggal.17 Februari 2011 pukul 09:46 

_________. Theory of Planned Behavior. http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Theory_of_planned_behavior. Diakses pada tanggal 10 Maret 2011 pukul 

23: 51 

 

 



112 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS 

1. SIKAP (Attitude) 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.802 4 

 

 
Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 SIKAP 

X1.1 Pearson Correlation 1 .530
**
 .447

**
 .433

**
 .701

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

X1.2 Pearson Correlation .530
**
 1 .559

**
 .545

**
 .785

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

X1.3 Pearson Correlation .447
**
 .559

**
 1 .535

**
 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

X1.4 Pearson Correlation .433
**
 .545

**
 .535

**
 1 .776

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 309 

SIKAP Pearson Correlation .701
**
 .785

**
 .750

**
 .776

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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2. NORMA SUBYEKTIF (Subjective Norm) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.828 3 

 

 

Correlations 

  

X2.1 X2.2 X2.3 

NORMA 

SUBYEKTIF 

X2.1 
Pearson Correlation 1 .637

**
 .560

**
 .847

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

X2.2 
Pearson Correlation .637

**
 1 .648

**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

X2.3 
Pearson Correlation .560

**
 .648

**
 1 .852

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

NORMA SUBYEKTIF 
Pearson Correlation .847

**
 .888

**
 .852

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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3. KONTROL PERILAKU (Behavioral Control) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.874 3 

 

 

Correlations 

  

X3.1 X3.2 X3.3 

KONTROL 

PERILAKU 

X3.1 Pearson Correlation 1 .699
**
 .603

**
 .857

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

X3.2 Pearson Correlation .699
**
 1 .800

**
 .899

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

X3.3 Pearson Correlation .603
**
 .800

**
 1 .873

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

KONTROL PERILAKU Pearson Correlation .857
**
 .899

**
 .873

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   



115 

 

 

 

4. PERSEPSI RISIKO (Risk Perceive) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.862 3 

 

 

Correlations 

  

X4.1 X4.2 X4.3 

PERSEPSI 

RISIKO 

X4.1 Pearson Correlation 1 .737
**
 .609

**
 .886

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

X4.2 Pearson Correlation .737
**
 1 .677

**
 .913

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

X4.3 Pearson Correlation .609
**
 .677

**
 1 .855

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

PERSEPSI RISIKO Pearson Correlation .886
**
 .913

**
 .855

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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5. PENGALAMAN (Experience) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 3 

 

 

Correlations 

  X5.1 X5.2 X5.3 PENGALAMAN 

X5.1 Pearson Correlation 1 .665
**
 .546

**
 .848

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 

X5.2 Pearson Correlation .665
**
 1 .774

**
 .919

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 

X5.3 Pearson Correlation .546
**
 .774

**
 1 .873

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 

PENGALAMAN Pearson Correlation .848
**
 .919

**
 .873

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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6. MINAT (interest) 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 309 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 309 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.870 4 

 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 MINAT 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .781
**
 .656

**
 .517

**
 .858

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

Y1.2 Pearson Correlation .781
**
 1 .671

**
 .609

**
 .882

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

Y1.3 Pearson Correlation .656
**
 .671

**
 1 .605

**
 .863

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 309 309 309 309 309 

Y1.4 Pearson Correlation .517
**
 .609

**
 .605

**
 1 .812

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 309 309 309 309 309 

MINAT Pearson Correlation .858
**
 .882

**
 .863

**
 .812

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 309 309 309 309 309 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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LAMPIRAN 2 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

1. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 309 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .70089975 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .044 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.214 

Asymp. Sig. (2-tailed) .105 

a. Test distribution is Normal.  
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2. UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.507 .340  4.436 .000   

SIKAP .434 .057 .411 7.585 .000 .634 1.576 

NORMA SUBYEKTIF .066 .029 .102 2.272 .024 .923 1.083 

KONTROL PERILAKU .081 .047 .096 1.745 .082 .613 1.631 

PERSEPSI RISIKO -.058 .028 -.093 -2.059 .040 .912 1.096 

PENGALAMAN .214 .054 .214 3.972 .000 .643 1.555 

a. Dependent Variable: MINAT       
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3. UJI HETEROKEDASITAS 

 

UJI GLEJSER 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity  

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.213 .215  5.643 .000   

SIKAP -.042 .036 -.081 -1.161 .246 .634 1.576 

NORMA SUBYEKTIF -.030 .018 -.094 -1.633 .103 .923 1.083 

KONTROL PERILAKU -.016 .030 -.039 -.557 .578 .613 1.631 

PERSEPSI RISIKO .029 .018 .095 1.644 .101 .912 1.096 

PENGALAMAN -.066 .034 -.133 -1.932 .054 .643 1.555 

a. Dependent Variable: absut       
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI REGRESI 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PENGALAMAN, PERSEPSI 

RISIKO, NORMA 

SUBYEKTIF, SIKAP, 

KONTROL PERILAKU
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: MINAT  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .660
a
 .435 .426 .70666 

a. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, PERSEPSI RISIKO, 

NORMA SUBYEKTIF, SIKAP, KONTROL PERILAKU 

b. Dependent Variable: MINAT  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 116.619 5 23.324 46.707 .000
a
 

Residual 151.308 303 .499   

Total 267.928 308    

a. Predictors: (Constant), PENGALAMAN, PERSEPSI RISIKO, NORMA SUBYEKTIF, SIKAP, 

KONTROL PERILAKU 

b. Dependent Variable: MINAT     
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LAMPIRAN 4 

 

 

 

 

 

 

Kepada:  

Yth: Saudara/ i 

Di Tempat 

Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melakukan penelitian 

dengan judul ”Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku, Persepsi 

Risiko, dan Pengalaman Terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan 

Layanan E-Banking”. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang 

pendidikan Strata Satu (S1).  

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Anda untuk 

bersedia mengisi kuisioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera 

berikut ini. Bantuan Anda sangat berarti demi terselesainya penelitian ini. 

Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaanya. Atas bantuan 

dan kesediaan Anda dalam mengisi kuisioner ini, dengan rendah hati saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

Maria Mahardiana 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 
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Keterangan: 
(1) STS  : Sangat Tidak Setuju     

(2) TS  : Tidak setuju 

(3) ATS : Agak Tidak Setuju 

(4) N  : Ragu-ragu  

(5) AS : Agak Setuju     

(6) S : Setuju 

(7) SS : Sangat Setuju 

 

PETUNJUK PENGISIAN :  

 

E-banking (electronic banking atau perbankan elektronik) sendiri didefinisikan 

sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah 

melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-banking meliputi sistem yang 

memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, 

melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui 

jaringan pribadi atau publik, termasuk internet. 

Beberapa jenis produk dari e-banking yang telah diterapkan oleh bank-bank di 

Indonesia sebagai berikut: 

5. ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) 

6. Phone banking 

7. Internet banking 

8. SMS/ mobile banking 

 

Isilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap paling cocok dengan persepsi 

yang Anda miliki terhadap layanan e-banking. (satu jawaban saja) 

 

 

ITEM PERNYATAAN: 

1. Sikap (X1) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Saya berpikir bahwa menggunakan 

layanan e-banking merupakan ide yang 

sangat baik. 

       

2. Saya berpikir bahwa menggunakan 

layanan e-banking untuk transaksi 

keuangan akan menjadi ide yang sangat 

bijaksana. 

       

3. Saya berpikir bahwa menggunakan 

layanan e-banking adalah menyenangkan. 
       

4. Menurut pendapat saya, menggunakan 

layanan e-banking adalah sesuatu yang 

sangat saya inginkan. 
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Keterangan: 
(1) STS  : Sangat Tidak Setuju     

(2) TS  : Tidak setuju 

(3) ATS : Agak Tidak Setuju 

(4) N  : Ragu-ragu  

(5) AS : Agak Setuju     

(6) S : Setuju 

(7) SS : Sangat Setuju 

 

2. Norma Subyektif (X2) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Saya akan melakukan transaksi perbankan 

dengan menggunakan layanan e-banking  

berdasarkan pendapat orang lain. 

       

2. Pendapat orang lain adalah penting bagi 

saya, untuk mengambil keputusan apakah 

akan menggunakan layanan e-banking. 

       

3. Orang-orang yang mempengaruhi saya 

akan berfikir bahwa saya harus 

menggunakan layanan e-banking. 

       

3. Kontrol Perilaku (X3) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Interaksi saya dengan layanan e-banking  

jelas dan mudah dipahami. 
       

2. Saya menemukan kemudahan dalam 

menggunakan layanan e-banking untuk 

memperoleh informasi yang saya ingin-

kan. 

       

3. Untuk memperoleh informasi yang saya 

inginkan, saya mengalami kesulitan 

dalam menggunakan layanan e-banking.  

       

4. Persepsi Risiko (X4) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Saya merasa  rugi seandainya memberi 

informasi pribadi pada  layanan e-banking. 

       

2. Saya merasa penuh risiko seandainya 

memberikan informasi pribadi layanan e-

banking. 

       

3. Saya merasa  layanan e-banking  menye-

diakan informasi yang menimbulkan 

banyak permasalahan yang tak diduga. 
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Keterangan: 
(1) STS  : Sangat Tidak Setuju     

(2) TS  : Tidak setuju 

(3) ATS : Agak Tidak Setuju 

(4) N  : Ragu-ragu  

(5) AS : Agak Setuju     

(6) S : Setuju 

(7) SS : Sangat Setuju 

 

5. Pengalaman (X5) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Berdasarkan pengalaman saya menggu-

nakan layanan e-banking, saya dapat 

mengetahui bahwa layanan e-banking 

mudah penggunaannya. 

       

2. Berdasarkan pengalaman saya menggu-

nakan layanan e-banking, saya dapat 

mengetahui bahwa layanan e-banking  

akan menyediakan pelayanan yang baik. 

       

3. Berdasarkan pengalaman saya menggu-

nakan layanan e-banking, saya dapat 

mengetahui bahwa layanan e-banking  

kurang menyediakan pelayanan yang 

baik. 

       

6. Minat (Y) 

No. Pertanyaan 
1 

STS 

2 

TS 

3 

ATS 

4 

N 

5 

AS 

6 

S 

7 

SS 

1. Saya berniat untuk terus menggunakan 

layanan e-banking  di masa depan. 
       

2. Saya berharap saya menggunakan layanan 

e-banking  ini untuk dilanjutkan di masa 

depan. 

       

3. Saya akan sering menggunakan layanan e-

banking  ini di masa depan. 

       

4. Saya akan sangat merekomendasikan 

yang lain untuk menggunakan layanan e-

banking   ini. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Karakteristik Responden 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada jawaban 

yang paling sesuai.  

 

1. Jenis Kelamin :     Laki-laki          Perempuan 

2. Jurusan  :     Akuntansi          Ilmu Ekonomi 

                                 Manajemen               Lain-lain (sebutkan) ……………. 

3. Umur  : ................................. tahun 

4. Semester   :      2           8 

       4           Lain-lain (sebutkan) ……………. 

          6                 

5. Apakah Anda pernah menggunakan layanan e-banking? 

a. Ya    b. Tidak     

6. Jika ya, produk e-banking yang pernah digunakan? ............ (pilihan boleh lebih dari 

satu) 

a. ATM (Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri) 

b. Phone banking 

c. Internet banking 

d. SMS/ mobile banking 

e. Lain-lain (sebutkan) ……………. 

7. Pengalaman Anda menggunakan layanan e-banking? 

a. < 1 tahun   c. 3-5 tahun 

b. 1-3 tahun   d. > 5 tahun 

8. Seberapa sering Anda menggunakan layanan e-banking per minggu? 

a. 1 kali   b. 3-5 kali   c. > 5 kali 

 

 


