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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

4.1.1 Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 

Akuntansi Universitas Brawijaya Malang yang menggunakan layanan 

internet banking baik untuk melakukan pengecekan saldo, melakukan 

transfer dana atau transaksi lainnya. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan metode survey, yaitu dengan melakukan 

penyebaran kuesioner kepada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 

Brawijaya Malang. Peneliti melakukan pengumpulan data selama lebih dua 

minggu dengan menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 305 kuesioner. Adapun 

jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 303 buah. Sedangkan kuesioner 

yang tidak kembali sebanyak 2 buah. Setelah diperiksa terdapat 142 buah 

kuesioner yang tidak dapat digunakan karena terdapat data yang tidak diisi 

lengkap, responden yang bukan pengguna internet banking, serta terdapat 

bias. Dengan demikian tingkat responden rate dalam penelitian ini sebesar 

99% dan kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 161 buah sebagai 

sampel dalam penelitian ini dengan tingkat usable respon rate sebesar 53%. 

jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah kuesioner disebar 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang digugurkan 

Kuesioner yang digunakan 

305 

2 

303 

142 

161 

Tingkat pengembalian (respon rate) 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 

99% 

53% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

4.1.2 Karakteristik Demografi 

Gambaran umum mengenai responden yang menjadi data pada 

penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dan gambar. Tabel dan gambar 

ini akan memberikan penjelasan secara menyeluruh berdasarkan beberapa 

komposisi tertentu. Komposisi responden pada penelitian ini terdiri dari 

komposisi berdasarkan jenis kelamin, umur, semester yang ditempuh saat 

ini, seberapa sering menggunakan internet banking dalam satu bulan, bank 

yang digunakan untuk transaksi internet banking, serta lama penggunaan 

internet banking. 

Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan 

jenis kelamin. 
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Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 64 40 

2 Perempuan 97 60 

Jumlah 161 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Gambar 4.1 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis 

kelamin berjumlah 161 orang. Komposisi dari 161 orang responden tersebut 

adalah jenis kelamin laki-laki berjumlah 64 orang dengan persentase 40%, 

sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 97 orang dengan persentase 

60%. Berdasarkan komposisi terbagi dua tersebut yang merupakan 

komposisi tertinggi adalah responden jenis kelamin perempuan. 
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Komposisi responden yang menjadi obyek penelitian berdasarkan umur 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan komposisi responden 

berdasarkan umur. 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 < 18 tahun 2 1 

2 18-20 tahun 95 59 

3 21-25 tahun 64 40 

4 >25 tahun 0 0 

Jumlah 161 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 

Gambar 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua responden berumur 

kurang dari 18 tahun, 18-20 tahun, 21-25 tahun, serta lebih dari 25 tahun 

yang berjumlah 161 responden. Responden berumur kurang dari 18 tahun 

berjumlah 2 oreng dengan persentase 1%, 18-20 tahun berjumlah 95 orang 
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dengan persentase 59%, 21-25 tahun berjumlah 64 orang dengan persentase 

40%, serta tidak ada responden yang berumur lebih dari 25 tahun. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah berumur 18-20 tahun. 

Komposisi responden yang menjadi obyek penelitian berdasarkan 

semester yang ditempuh responden ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4 

Komposisi Berdasarkan Semester yang Ditempuh Saat Ini 

No. Semester Jumlah Persentase 

1 1 9 6 

2 3 52 32 

3 5 48 30 

4 7 52 32 

Jumlah 161 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 

Gambar 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Semester yang Sedang 

Ditempuh 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang sedang menempuh 

kuliah di semester 1 sebanyak 9 orang dengan persentase 6%. Responden 

yang sedang menempuh kuliah di semester 3 sebanyak 52 orang dengan 

persentase 32%. Responden yang sedang menempuh kuliah di semester 5 

sebanyak 48 orang dengan persentase 30%. Responden yang sedang 

menempuh kuliah di semester 7 sebanyak 52 orang dengan persentase 32%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah 

responden yang sedang menempuh semester 3 dan semester 7. 

Komposisi responden yang menjadi obyek penelitian berdasarkan 

seberapa sering responden menggunakan internet bankingdalam satu bulan, 

ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.5 

Komposisi Seberapa Sering Responden Menggunakan Internet 

Banking dalam Satu Bulan 

No. Berapa Kali Menggunakan/Bulan Jumlah Persentase 

1 1 kali / bulan 61 38 

2 2 kali / bulan 39 24 

3 3-5 kali / bulan 34 21 

4 >5 kali / bulan 27 17 

Jumlah 161 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Gambar 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Seberapa Sering Responden 

Menggunakan Internet Banking dalam Satu Bulan 

 

Sumber : Data Primer (diolah)  

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden yang 

menggunakan internet banking 1 kali dalam satu bulan sebanyak 61 orang 

dengan persentase 38%, responden yang menggunakan internet banking 2 

kali dalam satu bulan sebanyak 39 orang dengan persentase 24%, responden 

yang menggunakan internet banking 3-5 kali dalam satu bulan sebanyak 34 

orang dengan persentase 21%, responden yang menggunakan internet 

banking lebih dari 5 kali dalam satu bulan sebanyak 27 orang dengan 

persentase 17%. Sehingga dapat disimpulakn bahwa responden terbanyak 

yang menggunakan internet banking dalam satu bulan adalah responden 

yang hanya 1 kali menggunakan dalam satu bulan. 

Komposisi responden yang menjadi obyek penelitian berdasarkan bank 

yang digunakan oleh responden ditunjukkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.6 

Bank yang Digunakan Responden 

No. Bank yang Digunakan Jumlah Persentase 

1 BCA 60 34,5 

2 BNI 37 21,3 

3 MDANIRI 56 32,2 

4 Lainnya 21 12 

Jumlah 174 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Gambar 4.5 

Komposisi Responden Berdasarkan Bank yang Digunakan  

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menggunakan bank 

BCA sebanyak 60 orang dengan persentase 34,5%. Responden yang 

menggunakan bank BNI sebanyak 37 orang dengan persentase 21,3%. 

Responden yang menggunakan bank Mdaniri sebanyak 56 orang dengan 

persentase 32,2%. Responden yang menggunakan bank lainnya seperti bank 

BRI, bank Muamalat, bank CIMB Niaga, bank Bukopin, bank Danamon, 

bank Sinar Mas, dan bank BII sebanyak 21 orang dengan persentase 12%. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak 

menggunakan bank BCA untuk menggunakan internet banking.   

Komposisi responden yang menjadi obyek penelitian berdasarkan lama 

penggunaan internet banking ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Lama Penggunaan Internet Banking 

No. Lama Penggunaan Jumlah Persentase 

1 < 1 tahun 63 39 

2 1-3 tahun 86 53 

3 3-6 tahun 12 8 

4 > 6 tahun 0 0 

Jumlah 161 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Gambar 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Lama Penggunaan 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menggunakan 

internet banking kurang dari 1 tahun sejumlah 63 orang dengan persentase 

39%. Responden yang menggunakannya antara 1-3 tahun sebanyak 86 
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orang dengan persentase 53%, dan responden yang menggunakannya antara 

3-6 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 8%. Tidak ada responden 

yang menggunakan internet banking selama lebih dari 6 tahun. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa reponden terbanyak dari data yang diambil telah 

menggunakan fasilitas internet banking adalah selama 1-3 tahun. 

4.1.3  Statistik Deskriptif 

Analisis terhadap statistik deskriptif dilakukan terhadap 161 responden 

untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik sampel sangat berguna untuk 

tujuan penarikan kesimpulan. Pengukuran ini dibutuhkan karena mampu 

menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga 

mempermudah pengamatan. Melalui perhitungan ini akan dapat diperoleh 

gambaran mengenai sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati 

kebenaran populasi. Pengukuran statistik sampel pada penelitian ini 

menggunakan program Partial Least Squares (PLS) dengan software 

SmartPLS versi 2.0.M3 yang dapat di download dari 

http://www/smartpls.de. Hasil perhitungan sampel yang telah dilakukan 

ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

  
N 

Mini

mum 

Maksi

mum 
Mean 

Standard. 

Deviation 

Persepsi Kemudahan 

Penggunaan 161 1 7 5,81 1,043 

Kepercayaan 161 2 7 5,68 0,901 

Keuntungan relative 161 3 7 6,20 0,731 

Persepsi kecocokan 161 2 7 5,51 1,037 

Sikap 161 2 7 5,59 1,091 

Minat 161 1 7 5,60 1,059 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden (n) pada 

penelitian ini adalah sebanyak 161 responden. Nilai minimum dan 

maksimum menjelaskan tentang jawaban pada item pernyataan di dalam 

kuesioner. Nilai minimum 1 menunjukkan bahwa responden minimal 

memberikan nilai 1 pada setiap pernyataan pada semua variabel. Nilai 7 

menunjukkan bahwa responden memberikan nilai maksimal 7 untuk setiap 

pernyataan pada semua variabel. 

Nilai mean pada tabel 4.8 diatas digunakan untuk mengetahui rata-rata 

pendapat yang diberikan responden pada setiap item pernyataan untuk 

masing-masing variabel. Data yang ada memperlihatkan bahwa nilai mean 

untuk setiap variabel lebih besar dari 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata responden memberi respon setuju untuk keseluruhan item pernyataan 

pada masing-masing variabel pada penelitian ini. 
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Nilai stdanart deviasi pada tabel 4.8, menunjukkan suatu ukuran 

penyimpangan. Jika mempunyai nilai kecil maka data yang digunakan 

mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Apabila stdanar deviasi besarnya 

tidak melebihi rata-rata, hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, pada semua konstruk nilai stdanar deviasinya 

tidakada yang melebihi nilai mean atau rata-rata sehingga pada setiap 

konstruk menunjukkan tidak terdapat outlier. 

4.1.4  Evaluasi Model 

Analisis terhadap evaluasi model pada penelitian ini menggunakan 

program Partial Least Squares (PLS).  Evaluasi model dilakukan dengan 

tiga tahapan, yaitu pengujian terhadap validitas konvergen, pengujian 

terhadap validitas diskriminan, serta pengujian terhadap reabilitas. 

Tabel 4.9 

Tabel Alogaritma 

 

AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

ATT 0.4836 0.7875  0.3907 0.6452  0.4836  0.1193  

I 0.7431 0.8965  0.4140    0.8272  0.7431  0.3004  

PEOU 0.5310 0.8453 

 

0.7666  0.5310 

 T 0.5769  0.8719 

 

0.8212  0.5769 

 
RA 0.6756  0.8925   0.8382 0.6756    

CO 0.7826 0.9351   0.9078  0.7826   

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  

Validitas Konvergen. Penilaian dalam pengujian validitas konvergen 

didasarkan pada tiga parameter, yaitu nilai AVE dan Communality yang 
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lebih dari 0,5 (> 0,5) dan nilai Faktor Loading yang lebih dari 0,7 (> 0,7) 

dianggap ideal dan minimum lebih dari 0,5 (>0,5). Ketiga nilai tersebut 

dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian dari Tabel Alogaritma dan 

Tabel OuterLoading. 

Tabel 4.10 

Tabel Outer Loading 

  ATT I PEOU T RA CO 

ATT1 0.6551           

ATT2 0.7723           

ATT3 0.5929           

ATT4 0.7465           

I1   0.8955          

I2   0.8687         

I3   0.8202         

PEOU1     0.8037       

PEOU2     0.8170       

PEOU3     0.7425       

PEOU4     0.7679       

PEOU5     0.4481       

T1       0.7127     

T2       0.7327     

T3       0.8005     

T4       0.7705     

T5        0.7780 

 

  

RA1         0.7402   

RA2         0.8698   

RA3         0.8283   

RA4          0.8436 
 CO1           0.8656 

CO2           0.8816 

CO3           0.8801 

CO4           0.9107 

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  
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Berdasarkan Tabel Alogaritma 4.9 yang ditampilkan dalam penelitian 

diatas, dapat diketahui nilai AVE dan Communality di empat konstruk 

adalah lebih dari 0,5 dan satu konstruk yaitu sikap dibawah 0,5. Peneliti 

juga belum dapat mengatakan validitas konvergen telah terpenuhi, karena 

apabila melihat hasil pengujian outer loading pada tabel Outer Loading 

4.10, terdapat satu indicator dalam konstruk persepsi kemudahan 

penggunaan yang mempunyai nilai <0,5, sehingga berdasarkan hasil 

pengolahan tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen belum 

dapat terpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pengolahan data ulang 

dengan menghapuskan indikator yang tidak memenuhi kriteria outer model. 

Peneliti menghapuskan indikator kelima dari persepsi kemudahan 

penggunaan karena indikator tersebut belum bernilai >0,5 dan >0,7. Hasil 

dari pengolahan data yang baru dapat dilihat pada Tabel Alogaritma 4.11 

dan Tabel Outer Loading 4.12 berikut 

Tabel 4.11 

Tabel Alogaritma (revisi 1) 

 

AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

ATT 0.4834 0.7873  0.3795 0.6452 0.4834  0.1064 

I 0.7431 0.8965  0.41404 0.8272  0.7431  0.30047 

PEOU 0.6457 0.8791 

 

0.8203  0.6457 

 T 0.5769  0.8719 

 

0.8212  0.5769 

 
RA 0.6756  0.8925   0.8382 0.6756    

CO 0.7826 0.9351   0.9078  0.7826   

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan 



88 

 

Tabel 4.12 

Tabel Outer Loading (revisi 1) 

  ATT I PEOU T RA CO 

ATT1 0.6573           

ATT2 0.7731           

ATT3 0.5907           

ATT4 0.7450           

I1   0.8955          

I2   0.8686         

I3   0.8203         

PEOU1     0.8361       

PEOU2     0.8456       

PEOU3     0.7731       

PEOU4     0.7556       

T1       0.7126     

T2       0.7328     

T3       0.8005     

T4       0.7705     

T5        0.7780 

 

  

RA1         0.7402   

RA2         0.8698   

RA3         0.8283   

RA4          0.8436 

 CO1           0.8656 

CO2           0.8816 

CO3           0.8801 

CO4           0.9108 

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  

 

Berdasarkan hasil pengujian outer loading pada tabel Outer Loading 

4.12, terlihat bahwa semua indicator telah mempunyai nilai >0,5 meskipun 

terdapat niali yang kurang dari 0,7 (< 0,7). Tetapi peneliti juga belum dapat 

mengatakan validitas konvergen telah terpenuhi, karena apabila melihat 

Tabel Alogaritma 4.11, dapat diketahui nilai AVE dan Communality di 

empat konstruk adalah lebih dari 0,5 dan satu konstruk yaitu sikap bernilai 
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dibawah 0,5, sehingga berdasarkan hasil pengolahan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa validitas konvergen belum dapat terpenuhi. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pengolahan data ulang 

dengan menghapuskan indikator yang ada dalam outer loading yang tidak 

memenuhi kriteria karena konstruk sikap dalam AVE dan Communality 

bernilai dibawah 0,5. Peneliti menghapuskan indikator pertama dan ketiga 

dari kostruk sikap karena indikator tersebut belum bernilai >0,7. Hasil dari 

pengolahan data yang baru dapat dilihat pada Tabel Alogaritma 4.13 dan 

Tabel Outer Loading 4.14 berikut 

Tabel 4.13 

Tabel Alogaritma (revisi 2) 

 

AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

ATT 0.6854 0.8132  0.3467 0.5431 0.6854  0.1103 

I 0.7391 0.8947  0.3773 0.8272  0.7391  0.2642 

PEOU 0.6493 0.8807 

 

0.8203  0.6493 

 T 0.5839  0.8748 

 

0.8212  0.5839 

 RA 0.6761  0.8926   0.8382 0.6761    

CO 0.7831 0.9352   0.9078  0.7831   

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  
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Tabel 4.14 

Tabel Outer Loading (revisi 2) 

  ATT I PEOU T RA CO 

ATT2 0.8559           

ATT4 0.7990           

I1   0.8774          

I2   0.8563         

I3   0.8452         

PEOU1     0.8421       

PEOU2     0.8528       

PEOU3     0.7869       

PEOU4     0.7359       

T1       0.7292     

T2       0.6880     

T3       0.8105     

T4       0.7924     

T5        0.7934 

 

  

RA1         0.7237   

RA2         0.8701   

RA3         0.8339   

RA4          0.8534 
 CO1           0.8688 

CO2           0.8872 

CO3           0.8765 

CO4           0.9067 

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  

 

Berdasarkan hasil pengolahan data terbaru, diperolah hasil bahwa 

nilai AVE dan Communality telah bernilai >0,5 dan untuk nilai outer 

loading di masing-masing indikator di setiap konstruk bernilai >0,5 dan 

>0,7 meskipun terdapat satu indikator yang bernilai <0,7 namun masih 

bernilai >0,5 yaitu indikator dari kepercayaan ke-2. Dengan dihapuskannya 

indikator pertama dan ketiga dari konstruk sikap didapatkan hasil pengujian 

baru dimana mengindikasikan bahwa validitas konvergen dapat terpenuhi. 
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Validitas Diskriminan. Setelah menilai validitas konvergen, tahap 

selanjutnya adalah mengukur validitas diskriminan. Dalam validitas 

diskriminan penilaian didasarkan pada nilai dari Cross Loading yang lebih 

dari 0,7 atau dianggap ideal dan minimum lebih dari 0,5 dalam satu variabel 

atau konstruk. Selain itu mengukur validitas diskriminan juga didasarkan 

pada pengujian membdaningkan akar AVE dan Korelasi Variabel Laten. 

Nilai AVE harus lebih besar dibdaningkan dengan Korelasi Variabel Laten. 

Sehingga hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada table 4.15  Akar AVE 

dan Korelasi Variabel Laten dan Tabel 4.16 Cross Loading berikut ini. 

Tabel 4.15 

Akar AVE dengan Korelasi Antar variabel Laten 

 
Akar AVE ATT I PEOU T RA CO 

ATT 0.827888881 1 0 0.4624 0.336 0.4299 0.5111 

I 0.859709253 0.6143 1 0.4004 0.3255 0.4054 0.4761 

PEOU 0.805791536 

 
 

0 0 1 0 0 0 

T 0.764133496 0 0 0.4602 1 0 0 

RA 0.822253002 0 0 0.4177 0.4518 1 0 

CO 0.884929376 0 0 0.4631 0.3587 0.5178 1 

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  
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Tabel 4.16 

Tabel Cross Loading 

  ATT I PEOU T RA CO 

ATT2 0.8559  0.5890   0.4324  0.2125  0.3457  0.3794 

ATT4 0.7990  0.4172  0.3269  0.3557   0.3693  0.4759 

I1  0.4857 0.8774   0.3407   0.3036  0.3645  0.4571 

I2  0.4353 0.8563  0.3567   0.2782   0.3389  0.4185 

I3  0.6239 0.8452  0.3371   0.2614  0.3415  0.3642 

PEOU1  0.3173   0.2517 0.8421  0.4246   0.3762  0.4317 

PEOU2  0.3538   0.2623 0.8528  0.3920   0.3158  0.4333 

PEOU3  0.3465   0.2897 0.7869  0.3657   0.3905  0.4228 

PEOU4  0.4389   0.4404 0.7359  0.3093   0.2734  0.2337 

T1  0.2187   0.2220  0.3707 0.7292  0.3648   0.2676 

T2  0.2965   0.3417  0.4933 0.6880  0.3773   0.3647 

T3  0.2660   0.2570  0.2711 0.8105  0.2679   0.2348 

T4  0.2477   0.1554  0.2678 0.7924  0.3192   0.2569 

T5  0.2354   0.2397  0.3270  0.7934 0.3936   0.2224 

RA1  0.3212   0.4052  0.2208   0.2590 0.7237  0.3685 

RA2  0.3620   0.3268  0.3509   0.3185 0.8701  0.4483 

RA3  0.3654   0.3002  0.3784   0.4344 0.8339  0.4338 

RA4  0.3629   0.3109  0.4108   0.4620  0.8534 0.4475 

CO1  0.4199   0.4142  0.4106   0.3242  0.4152 0.8688 

CO2  0.4355   0.3800  0.3607   0.2889   0.4810 0.8872 

CO3  0.4533   0.4256  0.4207   0.3077  0.4119 0.8765 

CO4  0.4950   0.4610  0.4435   0.3465   0.5183 0.9067 

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  

Seperti yang telah dijelaskan dari hasil uji penelitian Tabel 4.15 

menunjukkan bahwa akar dari AVE setiap konstruk telah lebih tinggi 

dibdaningkan dengan korelasi antar variabel laten. Berdasarkan hasil uji dari 

Tabel Cross Loading 4.16 dapat dilihat bahwa validitas diskriminan 

terpenuhi karena setiap indikator pada setiap variabel lebih dari 0,7 

meskipun terdapat kondisi yang sama dengan penilaian FaktorLoading 

sebelumnya, yaitu terdapat nilai kurang dari 0,7 namun tetap dianggap valid 
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karena masih mempunyai nilai lebih dari 0,5. Selain itu skor loading 

masing-masing indikator di setiap konstruk berbeda dengan indikator di 

konstruk lain dan nilai skor loading tersebut mengumpul pada konstruk 

yang dimaksud. Sehingga berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa validitas diskriminan sudah terpenuhi karena indikator pada konstruk 

yang berbeda tidak berkorelasi tinggi. 

Pengujian Reliabilitas. Setelah melakukan pengujian terhadap validitas 

konstruk dan memperoleh data yang valid, maka selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap reliabilitas. Dalam uji reabilitas dapat dilakukan dengan 

dua metode yaitu a) nilai Cronbach’s Alpha yang nilainya harus > 0,6 dan 

b) nilai Composite Reability yang harus > 0,7. Berdasarkan hasil dari tabel 

Alogaritma 4.13 diatas, hampir semua variabel mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha> 0,6 kecuali variable sikap yang memiliki nilai >0,5. 

Tetapi untuk nilai Composite Reability semua variable telah memenuhi nilai 

Composite Reability > 0,7. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data dan hasil pengukuran yang dilakukan dianggap reliable karena 

nilai Composite Reability telah mencukupi meskipun dalam nilai 

Cronbach’s Alpha terdapat satu variable yaitu sikap yang nilainya tidak 

memenuhi. Selain itu dianggap reliable karena konsep reliabilitas sejalan 

dengan validitas konstruk atau kuantitatif, yaitu ketika konstruk yang telah 

di uji menunjukan hasil yang valid maka sudah pasti konstruk tersebut 

reliable (Jogiyanto, 2011). 
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Berdasarkan hasil pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan dan pengujian reabilitas dapat disimpulkan dengan gambar 

model alogaritma 4.7 berikut ini, dengan keterangan bahwa PEOU adalah 

persepsi kemudahan penggunaan, T adalah kepercayaan, RA adalah 

keuntungan relative, CO adalah kecocokan, ATT adalah sikap penggunaan 

internet banking, dan I adalah minat menggunakan Internet banking : 
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Gambar 4.7 

Model Alogaritma 
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4.2 Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan, serta pengujian reabilitas, maka selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

oleh peneliti diperoleh hasil pengolahan data berupa Tabel Total Efek 4.17 

yang telah valid berikut ini 

Tabel 4.17 

Tabel Total Efek 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Stdanard 

Deviation 

(STDEV) 

Stdanard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

ATT -> I 0.6143 0.6195   0.0572   0.0572 10.7298 

PEOU -> ATT 0.2345  0.2323 0.0742 0.0742 3.1594 

T -> ATT 0.0501 0.0752 0.1154 0.1154 0.4338 

RA -> ATT 0.1505 0.1536 0.0837 0.0837 1.7978 

CO -> ATT 0.3066 0.2951 0.1141 0.1141 2.6880 

Sumber Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  

 

 

Tabel 4.18 

Tabel Alogaritma 

 

AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

ATT 0.6854 0.8132  0.3467 0.5431 0.6854  0.1103 

I 0.7391 0.8947  0.3773 0.8272  0.7391  0.2642 

PEOU 0.6493 0.8807 

 

0.8203  0.6493 

 T 0.5839  0.8748 

 

0.8212  0.5839 

 
RA 0.6761  0.8926   0.8382 0.6761    

CO 0.7831 0.9352   0.9078  0.7831   

Sumber : Data Primer (diolah) 
Keterangan: ATT: sikap, I : minat, PEOU: persepsi kemudahan penggunaan, T: 

kepercayaan, RA: keuntungan relatif CO: kecocokan  
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Dari table 4.18 dapat dilihat bahwa R square menunjukkan angka 

0,3467 untuk sikap dan 0,3773 untuk minat. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai R
2 

atau model penelitian variasi perubahan variable 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen adalah sebesar 

34% dan 37%. Dalam pengujian hipotesis, apabila nilai koefisien path yang 

ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) ≥ 1,96 maka hipotesis 

alternatif dapat dinyatakan didukung, namun apabila nilai statistik T (T-

statistic) ≤ 1,96 maka hipotesis alternatif dinyatakan tidak didukung. Dari 

hasil pengolahan data pada Tabel Total Efek 4.17  diatas, dapat dilihat nilai 

statistik T (T-statistic) pada masing-masing konstruk dan menentukan 

didukung atau tidaknya hipotesis tersebut.  

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk persepsi kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease of Use) berpengaruh terhadap sikap 

penggunaan internet banking. Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai 

statistik T (T-Statisctic) dari konstruk persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap sikap penggunaan internet banking adalah sebesar 3.1594 atau 

lebih besar dari 1,96, menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease of Use)  berpengaruh terhadap sikap 

penggunaan internet banking. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa Hipotesis 1 didukung. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008), Al-Ajam dan 
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Nor (2013), Ramadhani (2008), Kusuma dan Susilowati (2007), namun 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan 

Putro (2008)  

2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa konstruk kepercayaan (trust) 

berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. Dari tabel 

4.17 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari konstruk 

kepercayaan terhadap sikap penggunaan internet banking adalah sebesar 

0.4338 atau kurang dari 1,96, menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) 

tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 2 

tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008), Al-Somali et al. (2008), 

Faullant dan Grabner-Kra¨uter (2008), serta Nor dan Pearson (2007), 

Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan 

Syahran (2008). 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa konstruk keuntungan relatif (relative 

advantage) berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. 

Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari 

konstruk keuntungan relatif terhadap sikap penggunaan internet banking 

adalah sebesar 1.7978 atau kurang dari 1,96, menunjukkan bahwa 
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keuntungan relatif (relative advantage) tidak berpengaruh terhadap 

sikap penggunaan internet banking. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 3 tidak didukung. Hasil ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor 

(2013), Eriksson et.al, Shih dan Fang (2004), Nor dan pearson (2007), 

Lichtenstein & Williamson (2006), namun konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Maditinos et.al (2009). 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa konstruk kecocokan (compatibility) 

berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. Dari tabel 

4.17 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari konstruk 

persepsi kemudahan terhadap sikap penggunaan internet banking adalah 

sebesar 2.6880 atau lebih dari 1,96, menunjukkan bahwa kecocokan 

(compatibility)  berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet 

banking. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

Hipotesis 4 didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013), Eriksson et.al, Al - Jabri dan 

Sohail (2012), Shih dan Fang (2004), namun tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nor dan pearson (2007). 

5. Hipotesis 5 

Hipotesis 5 menyatakan bahwa sikap penggunaan internet banking 

berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking. Dari tabel 
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4.17 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari veriabel sikap 

ini adalah sebesar 10.7298 atau lebih dari 1,96, menunjukkan bahwa 

sikap terhadap penggunaan internet banking berpengaruh terhadap minat 

menggunakan internet banking. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa Hipotesis 5 didukung. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008), Shih dan Fang 

(2004), Wibowo (2007), Nor dan Pearson (2007) dan Al-Ajam dan Nor 

(2013). Kelima penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama. 

 

4.3 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis diatas, maka dapat diketahui bahwa konstruk 

kemudahan penggunaan, dan kecocokan mempengaruhi sikap terhadap 

penggunaan internet banking. Selain itu diketahui pula bahwa sikap 

terhadap penggunaan internet benking mempengaruhi minat digunakannya 

internet banking. Namun, konstruk kepercayaan dan keuntungan relative 

tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap sikap penggunaan internet 

banking. Berdasarkan pada hasil tersebut, peneliti melakukan validitas 

penemuan (finding) untuk mencari penjelasan terhadap hasil hipotesis yang 

telah diuji. Validitas penemuan dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal 

yang terkait dengan model penelitian yang sama untuk mendukung 

pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya.  
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4.3.1 Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 

Terhadap Sikap Penggunaan Internet Banking 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) merupakan 

kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha. Sehingga, apabila seseorang percaya bahwa teknologi 

mudah untuk digunakan maka dia akan menggunakannya. Namun apabila 

sebaliknya, maka dia tidak akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007). 

Ramadhani (2008) mengartikan bahwa perspektif kemudahan akan 

memberikan indikasi bahwa suatu sistem dirancang bukan untuk 

menyulitkan pemakainya, namun akan dapat mempermudah seseorang 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga, seseorang yang 

menggunakan sistem akan lebih mudah dibdaningkan dengan seseorang 

yang tidak menggunakan sistem atau masih manual. Apabila dihubungkan 

dengan penggunaan internet banking, layanan ini telah disediakan oleh 

bank dengan kemudahannya untuk dipahami dan digunakan nasabah 

sehingga nasabah akan lebih mudah untuk mempelajari cara bertransaksi 

dengan menggunakan internet banking. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet 

banking. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-

Somali et al. (2008), Al-Ajam dan Nor (2013), Ramadhani (2008), Kusuma 

dan Susilowati (2007).  
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Terdapat empat penelitian yang konsisten dengan hasil penelitian saat 

ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008). Penelitian ini 

menggambarkan pembahasan terkait dengan faktor yang menentukan sikap 

pelanggan terhadap penerimaan internet banking di Arab Saudi yang salah 

satunya dinilai dari faktor persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease 

of use). Teknik penelitian menggunakan survey kuisioner dan mengambil 

sample 400 orang dari masyarakat Arab Saudi. Responden yang 

berpartisipasi pada penelitian ini sebagian besar berumur 26 - 35 tahun 

dengan rata-rata pendidikan terakhir Strata 1 (S1). Hasil uji pada penelitian 

ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use) merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi nasabah untuk 

menerima dan mengadopsi suatu teknologi khususnya layanan internet 

banking. Al-Somali et al. (2008) juga berpendapat bahwa persepsi kegunaan 

dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan komponen internal dari 

model TAM yang diangkat oleh peneliti, dimana secara kritis dan kuat 

merupakan faktor signifikan yang dapat mendorong pelanggan untuk 

menerima dan mengadopsi suatu teknologi khususnya dalam hal ini adalah 

layanan internet banking. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013). Penelitian ini 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada minat perilaku 

untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman dengan 

menggunakan technology acceptance model (TAM). Variable yang diangkat 

oleh Al-Ajam dan Nor (2013) salah satunya adalah persepsi kemudahan 
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(perceived ease of use) yang dikaitkan dengan sikap terhadap penggunaan 

internet banking yang nantinya mempengaruhi minat untuk pengadopsian 

internet banking. Teknik penelitian menggunakan survey kuesioner dengan 

menyebarkan sebanyak 1.500 kuesioner kepada nasabah bank di Yaman 

yang terpilih secara acak. Hasil uji penelitian ini menyatakan bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) merupakan faktor 

yang secara signifikan mempengaruhi sikap nasabah untuk menerima dan 

mengadopsi internet banking. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ramadhani (2008). Penelitian ini 

meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan nasabah 

terhadap layanan internet banking dengan menggunakan technology 

acceptance model (TAM). Peneliti membahas faktor persepsi kemudahan 

penggunaan(perceived ease of use) sebagai variabel utama yang 

mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan internet banking di 

Semarang. Sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian 

tersebut adalah nasabah bank BCA yang berusia kurang dari 30 tahun 

dengan tingkat pendidikan terakhir adalah Strata 1 (S1) sehingga dapat 

diindikasikan responden pada penelitian ini rata-rata sudah bekerja. Dari 

hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan pernyataan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh signifikan 

terhadap sikap penggunaan internet banking. Dengan demikian 

mengindikasikan bahwa semakin teknologi mudah untuk digunakan maka 
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akan mendorong nasabah untuk menggunakan atau mengadopsi teknologi 

internet banking. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Kusuma dan Susilowati (2007). 

Kusuma dan Susilowati (2007) yang mengambil konteks internet banking 

dengan tujuan penelitian untuk menginvestigasi persepsi dari konsumen 

terhadap sikap penggunaan layanan internet banking. Variable yang 

diangkat salah satunya adalah persepsi kemudahan (perceived ease of use). 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 

orang yang saat ini sedang menggunakan internet banking. Responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir 

Strata 1 (S1) dan berusia antara 30 – 40 tahun yang menunjukkan bahwa 

responden masih termasuk dalam usia produktif yang masih sangat muda 

dan lebih sering menggunakan internet banking. Hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengarauh 

signifikan terhadap sikap para nasabah dalam menggunakan internet 

banking. Disebutkan pula bahwa semakin tingginya kemudahan penggunaan 

internet banking menyebabkan semakin besar keinginan dan kemampuan 

pengguna untuk memakainya dan akhirnya bersikap positif terhadap layanan 

tersebut. Oleh karena itu, agar layanan  dapat diterima sebaiknya perlu 

dirancang dengan sangat bagus. Adanya kemudahan penggunaan suatu 

layanan akan memotivasi nasabah untuk mengeksplorasi fitur dan fungsi-

fungsi sistem lebih detail. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh persepsi 

kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh signifikan terhadap sikap 

penggunaan internet banking adalah kuat. 

4.3.2 Kepercayaan (Trust) Terhadap Sikap Penggunaan Internet 

Banking 

Kepercayaan mewakili struktur-struktur kognitif yang dikembangkan 

oleh individual setelah mengumpulkan, memproses, dan mensintesis 

informasi tentang teknologi informasi, dan memasukkan penilaian-penilaian 

individual dari bermacam-macam hasil yang berkaitan dengan penggunaan 

teknologinya Agustina (2012). Kepercayaan menurut Gefen et al (2003) 

merupakan suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan 

berlaku curang dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi 

tertentu. Faktor kepercayaan ini erat kaitannya dengan persepsi risiko, 

karena seseorang tidak akan mempercayai suatu hal apabila merasa bahwa 

risiko yang masih mungkin terjadi cukup besar. Al-Somaliet.al (2008) 

mengatakan bahwa sikap nasabah terhadap internet banking didorong oleh 

kepercayaan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kegunaan 

dalam internet banking. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan internet banking. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyarini dan Putro (2008), Al-Somali et al. (2008), Faullant dan Grabner-
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Kra¨uter (2008), serta Nor dan Pearson (2007).Namun konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008). 

Terdapat empat penelitian yang mempunyai hasil yang tidak konsisten 

dengan peneliti.Penelitian yang pertama dilakukan oleh Widyarini dan Putro 

(2008). Peneliti melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor TAM, 

trust, dan risk pada niat nasabah bank untuk menggunakan internet banking. 

Variable yang digunakan salah satunya adalah kepercayaan yang dikaitkan 

dengan sikap nasabah bank dalam menggunakan internet banking. Teknik 

penelitian menggunakan survey kuisioner dan sample yang diambil adalah 

500 nasabah bank di Surabaya. Responden yang berpartisipasi dari 500 

responden hanya sebanyak 202 yang merupakan pengguna dan mengetahui 

transaksi apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan internet 

banking. Hasil uji pada pebelitian ini menyebutkan bahwa kepercayaan 

berdampak signifikan terhadap sikap pengguna layanan internet banking. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008). 

Penelitian ini menggambarkan pembahasan terkait dengan faktor yang 

menentukan sikap pelanggan terhadap penerimaan internet banking di Arab 

Saudi yang salah satunya di nilai dari faktor kepercayaan (Trust). Teknik 

penelitian menggunakan survey kuisioner dan mengambil sample 400 orang 

dari masyarakat Arab Saudi. Responden yang berpartisipasi pada penelitian 

ini sebagian besar berumur 26 - 35 tahun dengan rata-rata pendidikan 

terakhir Strata 1 (S1). Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 
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kepercayaan (trust) merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi 

sikap nasabah untuk menerima dan menggunakan layanan internet banking. 

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Faullant dan Grabner-

Kra¨uter (2008). Penelitian ini meneliti tentang Penerimaan konsumen 

internet banking mengenai pengaruhkepercayaan internet. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki peran kepercayaan internet sebagai bentuk 

spesifik dari teknologikepercayaan dalam konteks internet banking. 

Variable kepercayaan merupakan faktor yang dikaitkan dalam sikap 

penggunaan internet banking ini. Teknik penelitian menggunakan survey 

kuesioner yang di ambil samplenya secara acak pada masyarakat di Austria. 

Responden yang berpartisipasi pada penelitian ini sebanyak 381 responden 

yang sebagian besar berumur 40-49 tahun dengan rata-rata pendidikan 

terakhir adalah Sekolah menengah atas (SMA) yang merupakan pengguna 

internet banking. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 

kepercayaan mempengaruhi sikap penggunaan dan penerimaan dari internet 

banking. 

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Nor dan Pearson 

(2007). Peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan 

terhadap penerimaan internet banking. Variable kepercayaan merupakan 

faktor yang dikaitkan dalam sikap penggunaan internet banking. Teknik 

penelitian ini menggunakan survey kuisioner dan mengambil sample 

sebanyak 1.164 kuesioner di empat universitas di Malaysia. Responden 

yang berpartisipasi sebanyak 847 mahasiswa yang sebagian besar berumur 
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20-21 tahun dengan rata-rata pendidikan yang sedang ditempuh adalah 

Strata 1 (S-1). Sehubungan dengan identitas ras yang berkaitan dengan 

penelitian ini, mahasiswa dengan ras  melayu lebih dominan disbdaning 

dengan ras cina, india, dan yang lainnya. Hasil uji pada penelitian ini 

menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor yang secara signifikan 

mempengaruhi sikap digunakannya internet banking.  

Meskipun keempat penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten, tetapi terdapat penelitian lain yang mendukung hasil penelitian 

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

Penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008) yaitu terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat dilakukannya transaksi 

secara online. Metode penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner sebanyak 200 kuesioner kepada mahasiswa di berbagai 

universitas di Yogyakarta. Responden yang berpartisipasi sebanyak 145 

mahasiswa yang sebagian besar berumur 18-23 tahun dengan pengalaman 

menggunakan internet 2-5 tahun. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan, memperoleh hasil bahwa kepercayaan (trust) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap sikap konsumen untuk bertransaksi secara online. 

Menurut Nazar dan Syahran (2008) ketidak konsistenan hasil penelitian ini 

apabila dibdaningkan dengan sebagian besar hasil penelitian terdahulu 

karena kepercayaan konsumen berkaitan dengan keyakinan, atau kemauan 

untuk meyakini bahwa seseorang dapat mengdanalkan kebaikan dan 

kemampuan orang lain sebagai penjual atau pembeli. Sekalipun ada unsur 
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subyektif, kepercayaan merupakan wujud dari harapan sebuah komunitas 

yang mengdanalkan sikap dan perilaku yang lugas, jujur dan kooperatif, 

menurut norma umum. Dalam pasar online, pembeli dan penjual dapat 

dihadapkan pada perilaku oportunisrik. Tanpa kepercayaan yang memadai 

di antara rekanan binis, aliran barang dan jasa yang dihadarpkan pasti 

terhambat. Hal ini terjadi dalam e-commerce, karena persetujuan antara 

pembeli dan penjual hanya kontak dalam basis data dan jaringan 

telekomunikasi, sehingga dapat menimbulkan sikap yang kurang baik bagi 

konsumen. Bagaimana kita dapat meyakini bahwa barang dengan jumlah 

dan kualitas yang diinginkan akan dikirimkan waktu yang dijanjikan, dan 

apakah pembayarannya juga diterima sesuai dengan kesepakatan (tidak 

kurang dan tidak lebih). Ketidak pastian ini muncul oleh kenyataan bahwa 

pembeli dihalangi oleh ketidak mampuan mereka untuk meramalkan masa 

depan, dan prilaku e-vendor. Permasalahan yang  ada pada tingkat 

kepercayaan yang secara timbal balik terbentuk di antara dua pelaku bisnis. 

Reputasi, pengalaman sebelumnya, dan ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan tersebut.  

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian saat ini yang 

menunjukkan bahwa kepercayaan (trust) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap sikap penggunaan internet banking. Ketidak konsistenan hasil 

penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya diduga karena 

disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adalah faktor keamanan yang 

paling utama dan dirasa kurang dalam sistem internet banking. Karena 
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dalam hal ini kepercayaan berkaitan dengan tingkat resiko yang akan 

dialami. Seseorang tidak akan mempercayai suatu hal apabila mereka 

merasa bahwa resiko yang mungkin terjadi cukup besar terlebih lagi erat 

kaitannya dengan pertukaran informasi dan data pribadi yang sifatnya 

rahasia. Maka dari itu Semakin tinggi resiko yang mungkin akan timbul 

semakin rendah  kepercayaan yang dimiliki oleh nasabah, dan 

mengakibatkan semakin besar rasa ketidak nyamanan nasabah terhadap 

sistem internet banking. 

Kedua, responden tidak mempercayai sistem internet banking karena 

layanan ini tidak bisa memberikan bukti fisik transaksi yang telah dilakukan 

oleh nasabah. Mereka kahwatir jika dikemudian hari melakukan transaksi 

kemudian mengalami gangguan sistem dan akan mengakibatkan transaksi 

itu gagal maka tidak ada bukti fisik yang membuktikan bahwa transaksi 

tersebut telah terjadi. Maka dari itu responden disini menyadari bahwa 

internet banking merupakan sistem yang mudah untuk digunakan, namun 

responden tetap merasa bahwa internet banking belum menjadi sistem yang 

cukup aman sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan. 

4.3.3 Keuntungan Relatif (Relative Advantage) Terhadap Sikap 

Penggunaan Internet Banking 

Jogiyanto (2007) Menyebutkan bahwa Keuntungan Relatif mengacu 

pada sejauh mana inovasi memberikan manfaat yang menggantikan mereka 

prekursor dan dapat menggabungkan faktor-faktor seperti manfaat ekonomi, 

citra, peningkatan, kenyamanan dan kepuasan. Menurut Eriksson et.al 
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(2005) keuntungan relatif berarti bahwa layanan baru yang inovatif harus 

dianggap lebih baik dari pendahulunya. Dalam kasus internet banking, 

keuntungan relatif tercapai terutama melalui penambahan kenyamanan 

dalam bentuk kebebasan dari kendala waktu dan tempat. Internet banking 

juga membantu konsumen mengelola anggaran pribadi mereka lebih efisien, 

memungkinkan mereka untuk mengawasi status account mereka dan 

masalah keuangan lainnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan relative (relative 

advantage) tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan 

internet banking. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukanoleh Al-Ajam dan Nor (2013), Eriksson et.al (2005), Shih dan 

Fang (2004), Nor dan pearson (2007), Lichtenstein & Williamson (2006). 

Namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Maditinos et.al 

(2009). 

Terdapat lima penelitian yang mempunyai hasil yang tidak konsisten 

dengan peneliti. Penelitian yang pertama dilakukan oleh dilakukan olehAl-

Ajam dan Nor (2013). Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pada minat perilaku untuk pengadopsian layanan internet 

banking di Yaman dengan menggunakan technology acceptance model 

(TAM). Variable yang diangkat oleh Al-Ajam dan Nor (2013) salah satunya 

adalah keuntungan relative (relative advantage) yang dikaitkan dengan 

sikap terhadap penggunaan internet banking yang nantinya mempengaruhi 

minat untuk pengadopsian internet banking. Teknik penelitian 
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menggunakan survey kuesioner dengan menyebarkan sebanyak 1.500 

kuesioner kepada nasabah bank di Yaman yang terpilih secara acak. Hasil 

uji penelitian ini menyatakan bahwa keuntungan relative (relative 

advantage) merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap 

nasabah untuk menerima dan mengadopsi internet banking. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Eriksson et.al (2005). 

Penelitian ini meneliti tentang Penerapan inovasi komersial di bekas 

Tengahdan pasar Eropa Timur: kasus internet banking di Estonia. Dalam hal 

ini penelitian dilakukan untuk menyelidiki bagaimana adopsi internet 

banking konsumen Estonia di pengaruhi oleh salah satu faktor tentang 

keuntungan relatif yang dihubungkan dengan sikap penggunaan internet 

banking. Teknik penelitian menggunakan survey kuesioner dengan 

menyebarkan sebanyak 9.000 nasabah bank di Estonia yang terpilih secara 

acak. Responden yang berpartisipasi sebanyak 1.831 responden dengan 

sebagian besar berumur ≤ 25 tahun dengan rata-rata pendidikan terakhir 

Strata 1 (S-1). Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa keuntungan 

relative (relative advantage) merupakan faktor yang secara signifikan 

mempengaruhi sikap nasabah untuk menerima dan mengadopsi internet 

banking. 

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Shih dan Fang (2004). 

Penelitian ini meneliti tentang Decomposed theory of Planned Behavior 

terhadap penggunaan Internet banking di Taiwan. Variabel yang diangkat 

oleh peneliti salah satunya adalah keuntungan relative (relative advantage) 
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yang dikaitkan dengan sikap penggunaan internet banking. Teknik 

penelitian menggunakan survey kuesioner yang di ambil samplenya secara 

acak pada nasabah bank di Taiwan. Responden yang berpartisipasi pada 

penelitian ini sebanyak 425 responden yang sebagian besar berumur 21-30 

tahun yang merupakan pengguna internet banking. Hasil uji pada penelitian 

ini menyatakan bahwa keuntungan relative (relative advantage) merupakan 

faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap penggunaan internet 

banking. 

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Nor dan Pearson 

(2007). Peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh keuntungan relative 

(relative advantage) terhadap penerimaan internet banking. Variable 

keuntungan relative (relative advantage) merupakan faktor yang dikaitkan 

dalam sikap penggunaan internet banking. Teknik penelitian ini 

menggunakan survey kuisioner dan mengambil sample sebanyak 1.164 

kuesioner di empat universitas di Malaysia. Responden yang berpartisipasi 

sebanyak 847 mahasiswa yang sebagian besar berumur 20-21 tahun dengan 

rata-rata pendidikan yang sedang ditempuh adalah Strata 1 (S-1). 

Sehubungan dengan identitas ras yang berkaitan dengan penelitian ini, 

mahasiswa dengan ras  melayu lebih dominan disbdaning dengan ras cina, 

india, dan yang lainnya. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 

keuntungan relative (relative advantage) merupakan faktor yang secara 

signifikan mempengaruhi sikap digunakannya internet banking.  
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Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Lichtenstein & 

Williamson (2006). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemahaman 

pelanggan dalam mengadopsi internet banking di Australia. Variabel yang 

diangkat oleh peneliti salah satunya adalah keuntungan relative (relative 

advantage) yang dikaitkan dengan sikap penggunaan internet banking. 

Teknik penelitian menggunakan sesi wawancara yang di ambil samplenya 

secara acak pada nasabah bank di Australia. Responden yang berpartisipasi 

sebanyak 32 responden yang sebagian besar berumur ≤50 tahun dengan 

rata-rata pendidikan terakhir Strata 1 (S-1) yang merupakan pengguna 

internet banking. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 

keuntungan relative (relative advantage) merupakan faktor yang secara 

signifikan mempengaruhi sikap penggunaan internet banking. 

Meskipun kelima penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten, tetapi terdapat penelitian lain yang mendukung hasil penelitian 

ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maditinos et.al (2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Maditinos et.al (2009) yaitu meneliti 

mengenai penerimaan penggunaan internet banking: Bukti dari Yunani dan 

Bulgaria. Variabel yang diangkat oleh peneliti salah satunya adalah 

keuntungan relative (relative advantage) yang dikaitkan dengan sikap 

penggunaan internet banking. Teknik penelitian menggunakan survey 

kuesioner sebanyak 400 kuesioner yang disebarkan pada nasabah bank di 

dua Negara, yaitu 200 kuesioner di Yunani dan 200 kuesioner di Bulgaria. 

Responden yang berpartisipasi sebanyak 108 responden, yakni 65 responden 
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dari Yunani dan 43 responden dari Bulgaria yang sebagian besar berumur 

25-35 tahun di Negara Yunani dan 18-24 tahun di Bulgaria yang merupakan 

pengguna internet banking. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 

hasil yang diperoleh berbeda di kedua nagara tersebut yang menyatakan 

bahwa keuntungan relative tidak signifikan terhadap sikap penggunaan 

internet banking di Negara Yunani, sedangkan di Bulgaria keuntungan 

relative sebagian diterima dalam penerimaan penggunaan internet banking. 

Peneliti mengungkapkan bahwa ketidak konsistenan hasil penelitian ini 

apabila dibdaningkan dengan sebagian besar hasil penelitian terdahulu 

dikarenakan mereka tidak menyadari tentang keuntungan yang didapat 

dengan menggunakan internet banking. Meskipun di Negara Yunani 

penggunaan internet dilakukan secara intens oleh responden, tetapi banyak 

dari mereka tidak menggunakan internet banking karena internet banking 

dirasa tidak memberikan keuntungan lebih dalam melakukan transaksi 

perbankan. 

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian saat ini yang 

menunjukkan bahwa keuntungan relative (relative advantage) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan internet banking. 

Ketidak konsistenan hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian 

sebelumnya diduga karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya 

perbedaan kebutuhan dalam pemakaian layanan internet bankning. 

Responden yang dipilih dalam penelitian saat ini merupakan mahasiswa 

Strata 1 (S-1) yang berumur antara 18-20 tahun dan rata-rata mereka hanya 
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menggunakan internet banking 1 kali dalam sebulan meskipun penggunaan 

internet banking telah dilakukan selama 1-3 tahun. Tingkat transaksi setiap 

orang pasti berbeda tergantung dengan kebutuhannya. Mahasiswa disini 

merupakan responden yang memiliki tingkat kebutuhan yang lebih rendah 

dibdaning dengan responden yang sudah bekerja dalam menggunakan 

internet banking. Kebanyakan mahasiswa hanya membutuhkan internet 

banking untuk mengecek saldo, transef, tarik/setor, dan tidak ada transaksi 

bisnis yang dilakukan secara sekala besar dalam penggunaannya. Selain itu 

seorang mahasiswa masih memiliki banyak waktu untuk melakukan 

aktivitas perbankannya secara manual. Sedangkan para pekerja atau pebisnis 

disini tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan aktivitas perbankan 

secara manual. Sehingga keuntungan yang didapat oleh mahasiswa tidak 

banyak dibdaningkan dengan pekerja yang membutuhkan layanan yang 

mempunyai keuntungan yang tinggi tanpa mengurangi waktu mereka saat 

melakukan aktivitas perbankan. Selain itu penggunaan internet banking di 

kalangan mahasiswa hanya untuk mengikuti trend agar tidak dianggap 

remeh di komunitasnya, sehingga bukan dilihat dari keuntungan yang 

didapat. Maka dari itu mahasiswa tidak merasakan adanya keuntungan 

relative (relative advantage) sebagai faktor yang mempengaruhi sikap 

penggunaan internet banking. 

Kedua, berkaitan dengan adanya perbedaan kebiasaan dalam 

penggunaan layanan internet banking. Responden merasa lebih nyaman 

menggunakan layanan tradisional dengan datang langsung ke bank dan juga 
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merasa nyaman menggunakan mesin ATM dibdaningkan layanan internet 

banking. Hal ini dikarenakan mereka belum terbiasa dengan adanya layanan 

internet banking yang menurut mereka ini merupakan hal yang baru dan 

asing untuk dilakukan. Selain itu dalam penggunaannya, internet banking 

tidak memberikan bukti fisik bahwa kita telah melakukan transaksi. 

Sebagaiamana diketahui bahwa kebanyakan orang telah terbiasa dan merasa 

lebih nyaman apabila mereka mendapatkan bukti fisik. Maka dari itu 

responden tidak merasakan adanya keuntungan relative (relative advantage) 

sebagai faktor yang mempengaruhi sikap penggunaan internet banking. 

4.3.4 Kecocokan (compatibility) Terhadap Sikap Penggunaan Internet 

Banking 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013) 

mengatakan bahwa kecocokan (compatibility) mengacu pada sejauh mana 

individu memdanang bahwa produk atau jasa baru memiliki konflik dengan 

kebutuhan mereka, keyakinan, nilai-nilai dan pengalaman. Shih dan Fang 

(2004) menunjukkan, internet banking telah dilihat sebagai delivery channel 

yang kompatibel dengan profil nasabah perbankan modern, yang cenderung 

kepada komputer dan akrab dengan internet.  

Ramadhani (2008) menyebutkan kecocokan (compatibility) 

didefinisikan sebagai kesesuaian suatu produk baru dengan pengalaman 

yang dimiliki audience. Kecocokan menggambarkan tingkat dimana 

pengguna menggunakan teknologi secara konsisten dengan praktek 
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penggunaannya. Ketidak tertarikan seseorang menggunakan inovasi 

disebabkan karena orang tersebut merasa bahwa sistem informasi yang ada 

tidak sesuai dengan pekerjaannya. Hal tersebut berarti ketika sebuah 

teknologi dipercaya kompatibel dengan praktek pekerjaannya, maka orang 

akan lebih suka memanfaatkan teknologi tersebut. Sebaliknya, jika 

teknologi dianggap tidak kompatibel maka orang akan memerlukan banyak 

penyesuaian dalam menjalankan pekerjaannya dan perlu waktu untuk 

mempelajari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecocokan (compatibility) 

berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Al-Ajam dan Nor 

(2013), Eriksson et.al (2005), Al - Jabri dan Sohail (2012), Shih dan Fang 

(2004). 

Terdapat empat penelitian yang konsisten dengan hasil penelitian saat 

ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013). Penelitian 

ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada minat perilaku 

untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman dengan 

menggunakan technology acceptance model (TAM). Variable yang diangkat 

oleh Al-Ajam dan Nor (2013) salah satunya adalah kecocokan 

(compatibility) yang dikaitkan dengan sikap terhadap penggunaan internet 

banking yang nantinya mempengaruhi minat untuk pengadopsian internet 

banking. Teknik penelitian menggunakan survey kuesioner dengan 

menyebarkan sebanyak 1.500 kuesioner kepada nasabah bank di Yaman 
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yang terpilih secara acak. Hasil uji penelitian ini menyatakan bahwa 

kecocokan (compatibility) merupakan faktor yang secara signifikan 

mempengaruhi sikap nasabah untuk menerima dan mengadopsi internet 

banking. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Eriksson et.al (2005). Penelitian ini 

meneliti tentang Penerapan inovasi komersial di bekas Tengah dan pasar 

Eropa Timur: kasus internet banking di Estonia. Dalam hal ini penelitian 

dilakukan untuk menyelidiki bagaimana adopsi internet banking konsumen 

Estonia dipengaruhi oleh salah satu faktor tentang kecocokan (compatibility) 

yang dihubungkan dengan sikap penggunaan internet banking. Teknik 

penelitian menggunakan survey kuesioner dengan menyebarkan sebanyak 

9.000 nasabah bank di Estonia yang terpilih secara acak. Responden yang 

berpartisipasi sebanyak 1.831 responden dengan sebagian besar berumur ≤ 

25 tahun dengan rata-rata pendidikan terakhir Strata 1 (S-1). Hasil uji pada 

penelitian ini menyatakan bahwakecocokan (compatibility) merupakan 

faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap nasabah untuk menerima 

dan mengadopsi internet banking. Menurut Eriksson et.al (2005) hal ini 

juga melibatkan sejauh mana inovasi baru ini konsisten dengan 

mempengaruhi konsumen yang ada, kognisi dan perilaku. Dengan demikian, 

orang-orang dengan perasaan negatif yang kuatmenuju internet mungkin 

merasa sulit untuk beralih dari cabang perbankan untuk internet banking. 

Internet banking lebih cenderung kompatibel dengan sikap konsumen 

sebelumnya jika mereka memiliki beberapa pengalaman Internet dan 
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komputer yang cukup tinggi. Meskipun kompleksitas dan kompatibilitas 

berkaitan erat, perbedaan dapat dibuat bahwa kompleksitas memiliki lebih 

berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan yang nyata, sedangkan 

kompatibilitas mencerminkan sikap terhadapinovasi dan teknologi pada 

umumnya. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Al - Jabiri dan Sohail (2012). 

Penelitian ini meneliti tentang mobile banking adopsi: penerapan teori difusi 

inovasi. Variable yang diangkat salah satunya adalah kecocokan 

(compatibility) yang dikaitkan dengan sikap terhadap penggunaan mobile 

banking. Teknik penelitian menggunakan survey kuesioner dengan 

menyebarkan sebanyak 1.500 kepada masyarakat yang terpilih secara acak 

di Saudi Arabia. Responden yang berpartisipasi sebanyak 330 responden 

dengan sebagian besar berumur 18-25 tahun dengan rata-rata pendidikan 

yang sedang ditempuh atau pendidikan terakhir adalah Strata 1 (S-1). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kecocokan menjadi penentu paling signifikan 

penggunaan sikap teknologi mobile banking dan untuk memprediksi adopsi 

mobile banking. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Shih dan Fang (2004). Penelitian ini 

meneliti tentang Decomposed theory of Planned Behavior terhadap 

penggunaan Internet banking di Taiwan. Variabel yang diangkat oleh 

peneliti salah satunya adalah kecocokan (compatibility) yang dikaitkan 

dengan sikap penggunaan internet banking. Teknik penelitian menggunakan 

survey kuesioner yang di ambil samplenya secara acak pada nasabah bank 
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di Taiwan. Responden yang berpartisipasi pada penelitian ini sebanyak 425 

responden yang sebagian besar berumur 21-30 tahun yang merupakan 

pengguna internet banking. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa 

kecocokan (compatibility) merupakan faktor yang secara signifikan 

mempengaruhi sikap penggunaan internet banking. Shih dan Fang (2004) 

menemukan bahwa inovasi lebih mungkin untuk diadopsi ketika kompatibel 

dengan tanggung jawab pekerjaan dan sistem nilai individu. Oleh karena itu, 

dapat diharapkan bahwa kecocokan berhubungan positif terhadap adopsi. 

Inovasi kemungkinan akan diadopsi sejauh bahwa penggunaan dari tidak 

melanggar norma-norma budaya atau sosial. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecocokan (compatibility) 

berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan internet banking adalah 

kuat. 

4.3.5 Sikap Penggunaan Internet Banking Terhadap Minat 

Menggunakan  Internet Banking 

Minat merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku yang tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan 

melakukan sesuatu apabila mempunyai keinginan dari dalam dirinya sendiri. 

Selain itu juga disebutkan bahwa dalam penelitian-penelitian sebelumnya 

minat terhadap suatu perilaku merupakan prediksi yang paling baik dari 

penggunaan teknologi oleh pemakai sistem Jogiyanto (2007). Hurlock 

(1993) menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong 

seseoran untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya ketika bebas untuk 
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memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka 

dia akan berminat dan kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. 

Ketika kepuasan menurun, maka minatnya juga akan menurun. Sehingga 

minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat 

berubah-ubah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap penggunaan internet 

banking berpengaruh terhadap minat digunakannya internet banking. Hasil 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Al-Somali et al. 

(2008), Shih dan Fang (2004), Nazar dan Syahran (2008), Nor dan Pearson 

(2007) dan Al-Ajam dan Nor (2013). 

Terdapat lima penelitian yang konsisten dengan hasil penelitian saat ini. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008). Penelitian ini 

menggambarkan pembahasan terkait dengan faktor yang menentukan sikap 

pelanggan terhadap penerimaan internet banking di Arab Saudi yang salah 

satu faktornya adalah sikap penggunaan internet banking berpengaruh 

terhadap minat digunakannya internet banking. Teknik penelitian 

menggunakan survey kuisioner dan mengambil sample 400 orang dari 

masyarakat Arab Saudi.Responden yang berpartisipasi pada penelitian ini 

sebagian besar berumur 26 - 35 tahun dengan rata-rata pendidikan terakhir 

Strata 1 (S1). Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa sikap 

penggunaan internet banking berpengaruh terhadap minat digunakannya 

internet banking. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Shih dan Fang (2004). Penelitian ini 

meneliti tentang Decomposed theory of Planned Behavior terhadap 

penggunaan Internet banking di Taiwan. Variabel yang diangkat oleh 

peneliti salah satunya adalah sikap penggunaan internet banking 

berpengaruh terhadap minat digunakannya internet banking. Teknik 

penelitian menggunakan survey kuesioner yang di ambil samplenya secara 

acak pada nasabah bank di Taiwan. Responden yang berpartisipasi pada 

penelitian ini sebanyak 425 responden yang sebagian besar berumur 21-30 

tahun yang merupakan pengguna internet banking. Hasil uji pada penelitian 

ini menyatakan bahwa sikap penggunaan internet banking berpengaruh 

terhadap minat digunakannya internet banking. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Nazar dan Syahran (2008). Penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan 

Syahran (2008) yaitu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

dilakukannya transaksi secara online. Metode penelitian yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 kuesioner kepada mahaasiswa 

di berbagai universitas di Yogyakarta. Responden yang berpartisipasi 

sebanyak 145 mahasiswa yang sebagian besar berumur 18-23 tahun dengan 

pengalaman menggunakan internet 2-5 tahun. Hasil uji pada penelitian ini 

menyatakan bahwa sikap penggunaan internet banking berpengaruh 

terhadap minat digunakannya internet banking. Nazar dan Syahran (2008) 

juga berpendapat bahwa sebelum melakukan transaksi online konsumen 

akan berusaha untuk mencari informasi terkait dengan reputasi dari sistem 
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dan layanan tersebut. Semakin banyak informasi positif yang diperoleh 

terkait dengan layanan yang ingin digunakan akan menimbulkan sikap yang 

baik bagi konsumen tersebut, sehingga kemungkinan untuk melakukan 

transaksi online akan semakin besar. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Nor dan Pearson (2007). Peneliti 

melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan terhadap penerimaan 

internet banking. Variabel yang diangkat oleh peneliti salah satunya adalah 

sikap penggunaan internet banking berpengaruh terhadap minat 

digunakannya internet banking. Teknik penelitian ini menggunakan survey 

kuisioner dan mengambil sample sebanyak 1.164 kuesioner di empat 

universitas di Malaysia. Responden yang berpartisipasi sebanyak 847 

mahasiswa yang sebagian besar berumur 20-21 tahun dengan rata-rata 

pendidikan yang sedang ditempuh adalah Strata 1 (S-1). Sehubungan 

dengan identitas ras yang berkaitan dengan penelitian ini, mahasiswa 

dengan ras  melayu lebih dominan disbdaning dengan ras cina, india, dan 

yang lainnya. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa sikap 

penggunaan internet banking berpengaruh terhadap minat digunakannya 

internet banking. Hasil tersebut menunjukkan bahwa evaluasi positif dari 

internet banking akan mengarahkan minat mereka untuk menggunakan 

suatu teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum memutuskan untuk 

menerima penggunaan internet banking, pembentukan positif terhadap sikap 

awal terhadap teknologi atau sistem tersebut harus dilakukan. 
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Penelitian kelima dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013). Penelitian 

ini meneliti tentang faktor-faktoryang mempengaruhi pada minat perilaku 

untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman dengan 

menggunakan technology acceptance model (TAM). Variable yang diangkat 

salah satunya adalah sikap penggunaan internet banking berpengaruh 

terhadap minat digunakannya internet banking. Teknik penelitian 

menggunakan survey kuesioner dengan menyebarkan sebanyak 1.500 

kuesioner kepada nasabah bank di Yaman yang terpilih secara acak. Hasil 

uji penelitian ini menyatakan bahwa sikap penggunaan internet banking 

berpengaruh terhadap minat digunakannya internet banking. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap penggunaan internet 

banking berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet 

banking adalah kuat. 


