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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
menggunakan layanan internet banking. Penelitian ini merupakan replikasi dan 
pengembangan model Technology Acceptance Model (TAM) dari penelitian 
sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya Malang dengan menggunakan metode survey. Peneliti memperoleh 
responden sebanyak 114 orang mahasiswa Jurusan Akuntansi yang pernah 
menggunakan layanan internet banking. Analisis dilakukan dengan menggunakan 
software Smart PLS versi 2.0. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa 
konstruk persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan berpengaruh terhadap 
minat untuk menggunakan layanan internet banking. Sebaliknya, konstruk persepsi 
kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan internet 
banking. Hal ini berarti bahwa minat untuk menggunakan layanan internet banking 
dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan. Implikasi dari 
penelitian ini relevan bagi pihak manajemen bank dan analis internet banking agar 
memperhatikan persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan dalam 
menerapkan dan mengembangkan layanan internet banking pada sistem 
perbankannya. 
 
 
Kata kunci : Technology Acceptance Model (TAM), persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko, kepercayaan, minat, internet banking 
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Abstract 
 

This research purpose to examine the factors that influence intention to use internet 
banking services. This research is a replication and models development of 
Technology Acceptance Model (TAM) from previous studies. This research was 
conducted at Economic and Business Faculty of Brawijaya University in Malang. 
Researcher has got response from 114 respondent which is undergraduate student of 
Accounting Majors who ever use internet banking. The data were analyzed by using 
Smart Partial Least Square (PLS) version 2.0 software. The result of analysis for this 
model shows that the construct perceived usefulness, perceived risk, and trust affect 
the intention to use internet banking. Even though that perceived ease of use did not 
influence the intention to use internet banking. This means that the intention to use 
internet banking is influenced by the construck perceived usefulness, perceived ease 
of use, and trust. The implication for this research is relevant to the management 
banking company and internet banking analyst to consider factor of perceived 
usefulness, perceived risk, and trust in applying and developing internet banking 
services in the banking system. 
 
Keyword : Technology Acceptance Model (TAM), perceived usefulness, perceived 

ease of use, perceived risk, trust, intention, internet banking 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini memaksa manusia untuk 

berkembang dan mendapatkan alat yang dapat menunjang segala aktivitasnya. Alat 

yang dimaksud adalah alat yang dapat mempermudah aktivitas dalam segala hal baik 

penggunaan,waktu dan tempat. Teknologi informasi merupakan salah satu alat atau 

sarana untuk menunjang aktivitas manusia sekarang ini. Perkembangan teknologi 

informasi terjadi karena teknologi informasi dapat memenuhi segala kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh manusia pada zaman yang menuntut mobilitas tinggi. 

 Teknologi Informasi  adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja 

dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996). Teknologi informasi tidak hanya 

terbatas pada teknologi komputer (software & hardware) yang digunakan untuk 

memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi 

komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). Berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu 

teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, 

yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis dan pemerintahan serta merupakan 
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informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Salah satu bentuk yang 

berkembang saat ini dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu Internet. 

 Internet merupakan sebuah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

aktivitas seperti komunikasi, transaksi bisnis, mencari informasi dan lain sebagainya. 

Meskipiun secara fisik Internet adalah interkoneksi antar jaringan komputern namun 

secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi. Isi Internet 

adalah informasi dengan suatu database atau perpustakaan multi media yang sangat 

besar dan lengkap. Bahkan Internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain 

(maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti 

bisnis, hiburan, olah raga, politik dan lain sebagainya (Sidharta, 1996). Berbagai 

fungsi dan kemampuan yang dimiliki internet membuat internet mengalami 

perkembangan yang cepat. 

 Internet pertama kali di dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced 

Research Project Agency Network). Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah 

untuk keperluan militer dengan cara membuat sistem jaringan komputer yang tersebar 

dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah 

bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang 

apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Seiring dengan berkembangnya 

zaman, Internet telah bertransformasi dari tujuan awalnya. Saat ini Internet telah 

menjadi satu kebutuhan dari beberapa orang dalam menjalankan aktivitas keseharian. 

Hampir semua informasi dari seluruh dunia dan berbagai hal dapat ditemukan di 

internet. 
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 Penggunaan internet banyak dilakukan diberbagai hal tidak terkecuali sektor 

perbankan. Sektor perbankan menjadi sektor yang sangat dinamis karena hampir 

setiap saat ada transaksi yang berhubungan dengan sektor perbankan, misalkan 

pembayaran, transfer, pembelian dan lain sebagainya. Berbagai hal dalam transaksi 

tersebut banyak yang menggunakan fasilitas dari perbankan karena dinilai lebih aman 

dan mudah. Dengan kebutuhan sektor perbankan yang tinggi, maka tuntutan terhadap 

perbankan agar mempermudah pelayanannya menjadi hal yang penting. Berbagai 

fasilitas dari perbankan disiapkan untuk para konsumen agar konsumen dapat 

menggunakan fasilitasnya kapanpun, dimanapun dan dalam berbagai hal. Salah satu 

fasilitas di sektor perbankan yang paling berkontribusi dalam membantu aktivitas 

transaksi keuangan adalah Internet banking. 

 Tampubolon (2004) dalam Maharsi dan Fenny (2006) menyatakan bahwa 

Internet banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah 

untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi 

perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan bank yang hanya 

menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. Internet banking membuat 

nasabah bank yang terkoneksi dengan internet dapat melakukan aktivitas perbankan 

seperti pembayaran, transfer dan lain lain setiap waktu tanpa terpengaruh dengan 

jadwal operasional bank itu sendiri. 

Dalam beberapa waktu terakhir, transaksi dengan menggunakan internet 

banking mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survey (Financial Services 

Nielsen Indonesia, 2011) menunjukkan bahwa penggunaan internet banking 

meningkat tiga poin persentase dari 2010, yakni mencapai 37% pada 2011 dari total 
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populasi.  Selain itu, sebuah survey (infobank, 2011) menjelaskan bahwa peningkatan 

penggunaan internet banking di Asia Tenggara terjadi dengan cukup signifikan. 

Survey tersebut mengungkapkan bahwa pengguna internet banking di Indonesia 

mengalami kenaikan 72%. Tidak hanya di Indonesia, peningkatan ini juga terjadi di 

Vietnam dan Filipina. Di Malaysia, jumlah pengguna internet banking telah mencapai 

2,7 juta pada tahun 2011. Di indonesia jumlah pengguna internet banking meningkat 

dari 435.000 pada januari 2010 menjadi 749.000 pada tahun 2011. 

Berbagai macam keuntungan diberikan bila nasabah bank menggunakan 

internet banking, namun masih banyak nasabah bank yang tidak memiliki minat 

untuk menggunakan internet banking dalam bertransaksi perbankan. Fenomena ini 

juga terjadi di dalam lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang. Banyak mahasiswa yang merupakan nasabah bank 

tidak tertarik untuk menggunakan layanan internet banking dalam bertransaksi 

perbankan diantaranya yaitu transaksi pembayaran biaya pendidikan. Pihak 

Universitas Brawijaya telah memberikan kemudahan bagi para mahasiswa dengan 

memberikan izin untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui transaksi 

online banking, namun para mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih banyak memilih menggunakan transaksi secara 

tradisional, yaitu bertemu langsung dengan pihak bank untuk melakukan pembayaran 

biaya pendidikan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi minat dari individu untuk menggunakan internet banking 

khususnya fenomena yang terjadi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Universitas Brawijaya Malang. Internet banking dalam penelitian ini mencakup 

transaksi pembelian, transfer dan pembayaran dengan media internet melalui 

penyedia layanan internet banking yang disediakan oleh berbagai bank, baik bank 

nasional maupun bank swasta.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Safeena et al. (2009) dan penelitian yang dilakukan oleh Suh dan Han (2002). 

Safeena et al. (2009) meneliti tentang perspektif konsumen pada nilai E-Business 

dengan studi kasus internet banking. Safeena et al. (2009) menggunakan beberapa 

persepsi atau variabel yang mempengaruhi minat  untuk menggunakan internet 

banking di negara India. Dalam penelitiannya persepsi atau variabel yang digunakan  

yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kesadaran dan persepsi risiko. 

Sedangkan Suh dan Han (2002) meneliti tentang Pengaruh kepercayaan terhadap 

penerimaan internet banking oleh pelanggan di negara Korea. Apabila kedua 

penelitian tersebut meneliti di negara India dan Korea, maka peneliti ingin meneliti di 

Indonesia. Penelitian tentang minat menggunakan internet banking juga pernah 

dilakukan di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang diantaranya dilakukan 

oleh Tjini (2013) dengan judul Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi 

Kemudahan, dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet 

Bankin. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al. (2009), peneliti 

mengambil beberapa variabel yang mempengaruhi minat menggunakan internet 

banking untuk diteliti yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dan persepsi 
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risiko. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Suh dan Han (2002), 

peneliti mengambil satu variabel untuk diteliti yaitu kepercayaan.  

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 

2007). Davis et al. (1989) mendefinisikan persepsi atas kemanfaatan (perceived 

usefulness) sebagai “suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja”. Dengan demikian 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi kegunaan merupakan suatu 

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Penelitian Davis (1989) 

menunjukkan bahwa konstruk persepsi kegunaan (Perceived usefullness) 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. 

Penelitian yang menyebutkan hal yang sama juga pernah dilakukan diantaranya 

peneltian yang dilakukan oleh Chau (1996); Igabria et al. (1997); Sun (2003). Dalam 

peneltian yang dilakukan oleh Maharsi dan Mulyadi (2007) menyebutkan bahwa 

persepsi kegunaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat dalam 

menggunakan internet banking.  

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha (Jogiyanto, 2007). Davis et al. (1989) mendefinisikan faktor kemudahan 

sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi 

adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk dapat 

melakukaannya. Berdasarkan definisinya maka dapat diketahui bahwa konstruk 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) ini juga merupakan suatu 
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kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang percaya bahwa 

sistem informasi tersebut mudah untuk digunakan maka orang tersebut akan 

menggunakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hong et. al. (2001), Kamel 

dan Hassan (2003), dan Chan dan Lu (2004), minat seseorang untuk menggunakan 

suatu sistem informasi juga didorong oleh persepsi mereka tentang kemudahan 

menggunakan sistem tersebut. 

Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang 

ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan 

kegiatan (dowling dan staelin, 1994).  Pengertian dasar risiko terkait dengan keadaan 

adanya ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Risiko 

juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas 

kejadiannya (Djohanputro, 2008). Berdasarkan definisinya maka konstruk persepsi 

risiko ini merupakan suatu persepsi dimana penggunaan sistem informasi akan 

menghasilkan keadaan yang tidak pasti dan menghasilkan keadaan yang tidak 

diinginkan. Safeena et al. (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa persepsi 

risiko memiliki efek yang signifikan dan positif pada pelanggan untuk menerima 

sistem perbankan online. 

Das dan Teng (1998) menyebutkan bahwa kepercayaan (trust) sebagai derajat 

di mana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan 

keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah ubah dan 

beresiko. Pavlou (2003) dalam penelitian mengenai penerimaan konsumen terhadap 

e-commerc menyebutkan bahwa trust atau kepercayaan berhubungan positif dengan 

niat untuk bertransaksi. Suh dan Han (2002) dalam penelitiannya menyebutkan 
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bahwa kepercayaan sangat berhubungan atau mempengaruhi minat menggunakan 

internet banking. 

Salah satu teori sistem informasi keperilakuan untuk memprediksi penerimaan 

sistem informasi yaitu teori Technology Acceptance Model (TAM). TAM merupakan 

suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh 

pemakai. TAM dikembangkan oleh Davis et al. (1989) berdasarkan model Theory of 

Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Model TRA dapat 

diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu 

teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan 

diprediksi oleh minat perilakunya. TAM menambahkan 2 konstruk utama yaitu 

persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. 

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan 

(acceptance) pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu 

basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 

terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab 

akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan 

penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari 

pengguna/user suatu sistem informasi. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, 

Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat 

Menggunakan Internet Banking”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dirumuskan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Internet 

Banking? 

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan 

Internet Banking? 

3. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan Internet 

Banking? 

4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Internet 

banking? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan Internet 

Banking. 

2. Menguji pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan Internet 

Banking. 

3. Menguji pengaruh persepsi Risiko terhadap minat menggunakan Internet 

Banking. 

4. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan Internet 

Banking. 
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1.4 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian atau manfaat dari yang diteliti berupa: 

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini bertujuan menguji minat individu dalam menggunakan internet 

banking dengan konstruk utama dalam teori Technology Acceptance Model 

(TAM). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan 

bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan 

kepercayaan dapat digunakan untuk menumbuhkan minat individu dalam 

menggunakan internet banking.  

2. Kontribusi Praktek 

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada praktik perancangan dan 

implementasi sistem informasi berbasi internet banking. Melalui penelitian ini 

dapat dijelaskan bahwa minat individu dalam menggunakan internet banking 

dipengaruhi oleh konstruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi 

risiko dan kepercayaan. Dengan demikian maka diharapkan pihak penyedia 

layanan internet banking, pihak manajemen dan analis internet banking 

memperhatikan konstruk-konstruk tersebut dalam pengembangan dan 

penerapan layanan internet banking agar menimbulkan minat individu dalam 

menggunakan layanan internet banking tersebut. 

3. Kontribusi Penelitian Selanjutnya 

Hasil riset dapat dijadikan referensi dan pengembangan dalam analisis 

keperilakuan yang mempengaruhi tingkat minat dalam menggunakan layanan 

internet banking untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Penyusunan dalam penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berisi tentang landasan teoritis mengenai pandangan dan pendapat-

pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari 

beberapa literatur. Selain literatur, pandangan dan pendapat-pendapat juga 

diambil dari jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan 

penelitian. Berdasarkan itulah dibentuk suatu konsep dan hipotesis dari 

penulis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Berisi tentang 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 IV  ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian dan analisis data serta 

pembahasannya berdasarkan metoda penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dari penelitian dan 

saran-saran yang membangun untuk peneliti dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi  

2.1.1 Sistem  

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan 

yang sama untuk untuk mencapat tujuan (McLeod, 2004). Sistem adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

tertentu (Jogiyanto, 2005: 1). Suatu sistem pada dasarnya merupakan sekolompok 

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 

terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. 

Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan secara baik atau rusak, akan 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem tersebut atau tujuan dari sistem 

tersebut mengalami kesalahan.  

Menurut Jogiyanto (1999), terdapat dua kelompok pendekatan sistem didalam 

mendefinsikan sistem. Pertama yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada 

prosedur. sistem yang merupakan suatu jaringan prosedur lebih menekankan pada 

urutan-urutan operasi di dalam sistem.  Kedua yaitu pendekatan yang menekankan 

pada elemen atau komponen merupakan interaksi antar elemen atau komponen untuk 

mencapai sasaran dan tujuan dari sistem. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 
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sistem terdiri atas input, proses dan output. Dalam proses ini akan terjadi suatu proses 

dimana input diubah menjadi output. Output didefinisikan sebagai tujuan atau target 

dari suatu sistem. 

2.1.2 Informasi 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sedemikian rupa sehingga 

fungsi dan kegunaannya lebih berguna dan berarti bagi pengguna yang lainnya 

sebagai dasar pengambilan keputusan (Jogiyanto, 2005: 8). Menurut McLeod (2004), 

informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerimannya. Informasi juga disebut data yang diproses atau data yang 

memiliki arti. Informasi berguna untuk mengurangi keadaan yang tidak pasti dalam 

pengambilan keputusan tentang suatu keadaan.  

Menurut Jogiyanto (1999), sebuah informasi dianggap berkualitas tergantung 

dari tiga hal yaitu: 

1. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemekainya 

dan relevansi informasi untuk tiap-tiap orang akan berbeda-beda. 

2. Tepat waktu, berarti informasi tersebut datang pada penerimanya tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, 

karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 

3. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 

maksudnya.  
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Kualitas informasi dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1 berikut ini. 

 

Gambar 2.1 

Kualitas Informasi 

 

Sumber :  Jogiyanto (1999) 

Sumber dari informasi adalah data. Menurut McLeod (2004) data adalah 

kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian (event), data terdiri dari fakta 

(fact) dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Fakta dalam istilah 

keilmuan adalah suatu hasil observasi yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi 

oleh siapapun. Informasi dapat berupa data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah 

saluran informasi dan sebagainya. Hubungan antar data informasi dijelaskan dalam 

Gambar 2.2 berikut ini. 
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Gambar 2.2 

Pemrosesan Data Informasi 

 

 

Sumber : Kadir (2003) 

Data merupakan bentuk yang masih mentah dan belum memberikan arti 

banyak bagi pemakai. Pada awalnya data akan dimasukkan ke dalam suatu model 

sistem yang memiliki urutan proses tertentu dan pasti, setelah itu akan dilakukan 

suatu proses dimana proses tersebut akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

bagi penerima dan informasi tersebut akan dijadikan dasar sebagi pengambilan 

keputusan. Jadi, 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 

pengabilan keputusan. Model siklus informasi dijelaskan pada gambar 2.3 berikut ini. 
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Gambar 2.3 

Siklus Informasi  

 

Sumber : Jogiyanto (1999) 

2.1.3 Sistem Informasi 

Sistem  informasi   adalah   suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasasi serta menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 1999). 

Menurut O’Brian (2005) sistem informasi (information system) merupakan kombinasi 

teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunas (software), 

jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan 

menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
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2.2 Sistem Informasi Akuntansi 

2.2.1 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sistem yang memproses berbagai 

transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung mempengaruhi 

pemrosesan transaksi keuangan (Hall, 2009: 10). Menurut Krismiaji (2005: 4), Sistem 

Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna 

menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan 

mengoprasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh 

para pembuat keputusan. 

Menyusun sistem informasi akuntansi harus memenuhi beberapa kriteria 

untuk memberikan manfaat bagi pemakainya, baik pemakai internal maupun 

eksternal.  Chusing (1990: 209) mengemukakan lebih lanjut secara ringkas mengenai 

karakteristik sistem informasi akuntansi yang harus memiliki kriteria-kriteria sebagai 

berikut : 

1. Usefulness (berguna) 

Sistem harus menghasilkan suatu informasi yang berguna, artinya informasi 

yang dihasilkan harus sesuai denga yang dibutuhkan dan tepat waktu sehingga 

berguna bagi pengambilan keputusan. 

2. Economy (ekonomi) 

Seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis, artinya sistem harus 

mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. 
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3. Reliability (andal)  

Produk dari suatu sistem harus bias diandalkan dan informasi yang dihasilkan 

mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga keputusan yang dihasilkan 

benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dihasikan sistem 

4. Customers Service (pelayanan konsumen) 

Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada 

pelanggan sehingga mampu memberikan kepuasan akan meningkatkan nilai 

perusahaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan 

laba. 

5. Capacity (kapasitas)  

Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada 

kapasitas penuh (full capacity) seperti halnya pada saat operasi berjalan 

normal. 

Dengan memenuhi kriteria tersebut, maka sistem informasi akuntansi dapat 

bermanfaat bagi penggunanya. 

2.2.2 Ruang Lingkup dan Siklus Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Romney dan Steinbart (2006: 6), ada 6 komponen dari sistem 

informasi akuntansi, yaitu: 

1. Orang 

Orang yang dimaksud disini yaitu orang yang mengoperasikan sistem dan 

menjalankan berbagai fungsi. 
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2. Prosedur dan instruksi  

baik manual maupun otomatis yang terlibat di dalam kegiatan pengumpulan, 

pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai kegiatan atau aktivitas 

organisasi. 

3. Data 

Data mengenai organisasi dan proses bisnis dari organisasi tersebut. 

4. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data organisasi. 

5. Infrastruktur teknologi informasi 

Infrastruktur teknologi informasi yang didalamnya meliputi komputer-

komputer, perangkat jaringan komunikasi dan perangkat pendukung yang 

digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

mentransmisikan data serta informasi. 

6. Pengendalian internal dan langkah pengamanan 

Pengendalian yang dilakukan untuk melindungi data di dalam Sistem 

Informasi Akuntansi. 

Menurut Hall (2009: 10), Sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga 

subsistem yaitu : 

1. Sistem pemrosesan transaksi 

Sistem pemrosesan transaksi yaitu sistem yang mendukung operasi bisnis 

harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna diseluruh 

perusahaan. 
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2. Sistem buku besar atau pelaporan keuangan 

Sistem buku besar atau pelaporan keuangan adalah sistem yang menghasilkan 

laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian 

pajak, serta berbagai laporan lainnya yang diisyaratkan oleh hukum. 

3. Sistem pelaporan manajemen 

Sistem pelaporan manajemen adalah sistem yang menyediakan pihak 

manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta 

informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, 

laporan kinerja, serta laporan pertanggung jawaban. 

Sistem pemrosesan transaksi penting untuk keseluruhan fungsi dengan beberapa 

alasan yaitu diantaranya, 1). Mengonversikan berbagai kegiatan ekonomi kedalam 

transaksi keuangan, 2). Mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan 

akuntansi (jurnal dan buku besar), 3). Mendistribusikan informasi keuangan yang 

penting untuk personel operasional dalam mendukung operasi hariannya. 

 Menurut Hall (2009: 11) juga menyebutkan bahwa sistem pemrosesan 

transaksi terdiri dari tiga subsitem yaitu : 

1. Siklus pendapatan 

Dalam bentuk yang paling sederhana, siklus pendapatan adalah pertukaran 

langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi 

antara penjual dan pembeli. Dalam tahap yang lebih rumit, yaitu penjualan 

dengan kredit. Penjualan ini membagi transaksi menjadi dua tahap. Tahap 

pertama adalah tahap fisik, yang mencakup pemindahan aktiva atau jasa dari 
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penjual ke pembeli. Tahap kedua adalah tahap keuangan, yang mencakup 

penerimaan kas oleh penjual dalam pembayaran piutang dagang. 

2. Siklus pengeluaran 

Siklus ini merupakan siklus proses data transaksi yang berkaitan dengan 

perolehan barang atau jasa ke pihak lain dan penetapan kewajiban yang 

berkaitan. Tujuan dari siklus ini yaitu mengonversi kas perusahaan ke materi 

fisik dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. 

Termasuk dalam siklus ini yaitu siklus pengeluaran yang digunakan untuk 

memproses transaksi tenaga kerja (siklus gaji dan upah/personal cycle) 

3. Siklus konversi 

Siklus konversi perusahaan mengubah (mengonversi) berbagai sumber daya 

input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, menjadi produk jadi 

atau jasa untuk dijual. Siklus konversi seperti ini adalah siklus yang paling 

formal dan paling tampak pada perusahaan manufaktur. 

2.3 Internet Banking 

 Pertumbuhan teknologi yang pesat membuat beberapa individu membutuhkan 

teknologi untuk menjalankan aktivitasnya. Salah satu teknologi yang berkembang 

pesat yaitu internet. Internet adalah singkatan dari kata Interconnection Networking, 

yang berarti seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar 

sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 

protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk 

melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, seluruh 
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pengguna internet dapat terhubung dengan pengguna  lainnya diwilayah manapun dan 

secara real time. Seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak dari internet, 

tidak terkecuali sektor perbankan. 

Perkembangan internet yang memberikan kemudahan kepada para 

penggunanya mempengaruhi sektor perbankan. Perbankan membutuhkan sebuah 

sistem yang dapat menunjang aktivitasnya sehingga dapat menghubungkan antara 

bank dengan konsumennya tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Padatnya  aktivitas 

perbankan membuat transaksi-transaksi perbankan diharukan dapat melayani 

konsumen selama 24 jam tanpa terbatas oleh operasional bank itu sendiri. 

Berdasarkan tuntutan ini lah akhirnya sebuah sistem perbankan dibentuk yaitu 

internet banking Internet banking adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan 

transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem 

keamanan. Penggunaan internet banking  akan menghemat waktu dan biaya karena 

nasabah bank tidak perlu datang ke kantor cabang bank untuk melakukan transaksi 

sehingga transaksi melalui internet banking dianggap lebih efektif dan efisien. 

2.3.1 Definisi Internet Banking 

Internet banking merupakan salah satu jasa pelayanan yang diberikan bank 

kepada nasabahnya dengan maksud agar nasabah dapat mengecek saldo rekening dan 

membayar tagihan selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor cabang (Whiteley, 

2000: 229). Menurut wikipedia, internet banking atau online banking adalah 

melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan 

website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. 
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Menggunakan internet banking dapat memangkas biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan nasabah bila nasabah harus datang ke cabang bank untuk melakukan 

transaksi keuangan. Dengan kemudahan dan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, 

internet banking terus berkembang secara pesat. 

Layanan perbankan online pertama di Amerika Serikat diperkenalkan pada 

bulan Oktober 1994 yang dikembangkan oleh Stanford Federal Credit Union. 

Stanford Federal Credit Union merupakan lembaga keuangan. Layanan perbankan 

online menjadi lebih umum karena sistem dikembangkan dengan baik. Meskipun ada 

pro dan kontra dari “teknologi kas elektronik”, hal ini telah menjadi sebuah revolusi 

yang meningkatkan sektor perbankan. Tahun 2001, Bank Central Asia (BCA) 

merupakan bank di Indonesia yang berani mengoperasikan internet banking secara 

masif di Indonesia melalui situs https://ibank.klikbca.com/. 

2.3.2 Keunggulan Internet Banking 

Menurut Bank Indonesia keunggulan internet banking yaitu mudah. Transaksi  

melalui internet banking  dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Transaksi 

melalui internet banking juga hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer 

dan/atau alat komunikasi yang Anda gunakan, dapat langsung melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus datang ke kantor bank atau ke ATM (kecuali untuk ambil uang 

tunai). Selain mudah, transaksi melalui internet banking juga dianggap Aman dengan 

alasan Electronic Banking dilengkapi dengan security user ID dan PIN untuk 

menjamin keamanan atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, bank juga 

menggunakan KeyToken alat tambahan untuk mengamankan transaksi finansial.  
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Nath et al. (2001) menyatakan bahwa salah satu manfaat penyediaan layanan 

internet banking adalah dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. 

Pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dengan penggunaan internet 

banking seperti biaya untuk datang ke kantor cabang, biaya administrasi dan lain 

sebagainya membuat nasabah merasa nyaman dengan layanan yang ada sehingga 

membuat nasabah loyal dengan bank itu sendiri. 

Corrocher (2002) menyatakan bahwa internet banking dapat meningkatkan 

basis nasabah. Sifat Internet Banking yang dapat diakses oleh seluruh nasabah dari 

mana saja dan kapan saja akan menjadi pilihan dari masyarakat yang berada jauh dari 

cabang bank tersebut. Sifat internet Banking yang berbasis internet hanya 

memerlukan koneksi internet untuk melakukan transaksi sehingga layanan ini dapat 

menjangkau seluruh nasabah.  

2.3.3 Kelemahan Internet Banking 

Transaksi yang dilakukan melalui internet banking akan menimbulkan satu 

bentuk transaksi yang berbeda, dimana transaksi tersebut tidak menemukan antara 

pemberi jasa dan pengguna jasa. Dengan bentuk transaksi yang berbeda ini maka 

akan menimbulkan resiko. Resiko inilah yang dianggap sebagai kelemahan dari 

internet Banking 

Al-Sukkar dan Hasan (2005) mengungkapkan berbagai macam risiko yang 

mungkin dapat muncul dan harus ditanggung oleh nasabah dalam penggunaan 

internet banking, diantaranya yaitu timbulnya biaya tidak langsung. Biaya tidak 

langsung yang timbul diantaranya biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna 
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internet banking untuk membeli Komputer atau alat elektronik lain untuk dapat 

mengakses layanan internet banking dan biaya internet. 

Al-Sukkar dan Hasan (2005) juga mengungkapkan bahwa internet banking 

tidak memiliki ketersediaan kas. Tidak adanya ketersediaan kas membuat nasabah 

hanya bisa menggunakannya untuk transfer, melakukan pembayaran dan lain 

sebagainya namun yang tidak berhubungan dengan penarikan tunai. 

 Selain itu, Al-Sukkar dan Hasan (2005) juga mengungkapkan bahwa 

keamanan menjadi kelemahan dari internet banking yang cukup dikhawatirkan oleh 

para pengguna internet banking. Jika internet banking tidak dilindungi dengan 

proteksi yang kuat, maka bukan hal yang tidak mungkin sistem internet banking akan 

menjadi sasaran hacker untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi nasabah 

maupun bank itu sendiri. 

2.4 Model Teori Perilaku Penggunaan Internet Banking 

 Penelitian ini mendeskripsikan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi 

minat individu dalam menggunakan internet banking. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat antara lain persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi 

risiko dan kepercayaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan 

bukti empiris mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap minat individu 

dalam menggunakan internet banking. Dalam sistem informasi keperilakuan terdapat 

teori yang disebut Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini dilakukan 

berdasarkan penelitian tersebut dengan menambahkan dua konstruk yaitu persepsi 

risiko dan kepercayaan. Suh dan Han (2002) menyatakan bahwa kepercayaan menjadi 
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hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal internet banking karena internet banking 

merupakan hal yang tidak pasti, hal ini disebabkan oleh keadaan dimana pihak-pihak 

yang bertransaksi tidak berada pada tempat yang sama. Pernyataan ini juga didukung 

oleh penelitian Pavlou (2003), dalam penelitian mengenai penerimaan konsumen 

terhadap e-commerc menyebutkan bahwa trust atau kepercayaan berhubungan positif 

dengan niat untuk bertransaksi. Menurut Pavlou (2003), konstruk persepsi risiko 

digunakan karena kontruk ini merupakan ketidakpastian yang sering muncul apabila 

individu menggunakan internet atau e-commerc. Pernyataan ini juga didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al. (2009) 

 Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori tentang 

penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan 

umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan 

sistem teknologi informasi. Teori Technology Acceptance Model (TAM) menganggap 

penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan dua konstruk 

utama yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use). Menurut Jogiyanto (2007: 114) persepsi 

kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Persepsi kemudahan 

penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007: 115). Persepsi 

kemudahan selain berpengaruh terhadap minat, tetapi berpengaruh juga terhadap 

persepsi kemudahan penggunaan sehingga dapat diartikan bahwa seseorang yang 
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merasa bahwa sistem tersebut mudah, maka orang tersebut merasa bahwa sistem 

tersebut berguna untuknya.  

 Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan pertama kali oleh davis 

et al. pada tahun 1989 berdasarkan model Theory of Reasoned Action (TRA) yang 

dikembangkan oleh Azjen dan Fishbein pada tahun 1980. TAM. Model TRA 

diterapkan karena keputusan dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi 

sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh 

minat perilakunya. TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA, 

yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. TAM berargumentasi 

bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh 

dua konstruk tersebut. Adapun model TAM dapat dijelaskan pada gambar 2.3 berikut 

ini. 

Gambar 2.5 

Technology Acceptance Model 

 

Sumber : Jogiyanto (2007: 112) 



29 
 

 
 

 TAM dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka perilaku di TAM 

dimaksudkan sebagai perilaku menggunakan teknologi. Oleh karena itu TAM juga 

banyak dituliskan lebih spesifik pada penggunaan teknlogi. Sehingga modem TAM 

lebih di spesifikkan menjadi seperti gambar 2.4 berikut ini. 

Gambar 2.6 

Technology Acceptance Model Spesifik Penggunaan Teknologi 

 

Sumber : Jogiyanto (2007: 113) 

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safeena et 

al. (2009) dan penelitian yang dilakukan oleh Suh dan Han (2002). Safeena et al. 

(2009) meneliti tentang perspektif konsumen pada nilai E-Business dengan studi 

kasus internet banking. Safeena et al. (2009) menggunakan beberapa persepsi atau 

variabel yang mempengaruhi minat  untuk menggunakan internet banking di negara 

India. Dalam penelitiannya persepsi atau variabel yang digunakan  yaitu persepsi 
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kegunaan, persepsi kemudahan, kesadaran dan persepsi risiko. Sedangkan Suh dan 

Han (2002) meneliti tentang Pengaruh kepercayaan terhadap penerimaan internet 

banking oleh pelanggan di negara Korea. Apabila kedua penelitian tersebut meneliti 

di negara India dan Korea, maka peneliti ingin meneliti di Indonesia. Penelitian 

tentang minat menggunakan internet banking juga pernah dilakukan di Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya yang diantaranya dilakukan oleh Tjini (2013) 

dengan judul Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan 

Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet Banking. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Safeena et al. (2009) dan Suh dan 

Han (2002) terletak pada populasi dan waktu. Populasi pada penelitian ini yaitu 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang sedangkan Safeena et al. (2009) menggunakan populasi atau sampel  

National Institute of Industrial Engineering di Indian, sementara Suh dan Han (2002) 

menggunakan populasi pengguna internet banking pada lima bank besar di Korea.  

Waktu penelitian juga berbeda, penelitian ini dilaksanakan pada pada tahun 2013 

sedangkan penelitian Safeena et al. (2009) dilakukan pada tahun 2009 dan penelitian 

Suh dan Han (2002) dilakukan pada 2001. Penelitian ini juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang oleh Tjini (2013) dengan judul 

Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi 

Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet Banking. Perbedaan 

tersebut terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan 
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kepercayaan untuk diuji pengaruhnya terhadap minat menggunakan internet banking. 

Sedangkan Tjini (2013) menggunakan variabel penelitian yaitu Kepercayaan, 

Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Kenyamanan yang diuji 

pengaruhnya terhadap minat penggunaan internet banking. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al. (2009), peneliti 

mengambil tiga variabel atau konstruk yang akan diuji oleh peneliti sebagai pengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking yaitu persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan dan persepsi risiko. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Suh dan Han (2002), peneliti mengambil satu variabel untuk diteliti yaitu 

kepercayaan. Adapun model penelitian ini dapat dijelaskan pada Gambar 2.5 berikut 

ini : 

 

Gambar 2.7 

Model Penelitian 
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2.5.1 Konsep Minat Menggunakan Internet Banking 

Menurut Davis et al. (1989) menyebutkan bahwa minat perilaku didefinisikan 

sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. 

Minat perilaku adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Minat-minat dapat 

memprediksi kegiatan-kegiatan yang beranekaragam, mulai dari pemilihan-pemilihan 

strategi yang sederhana dipermainan laboratorium sampai ke kegiatan-kegiatan yang 

mempunyai dampak pribadi dan sosial yang signifikan (Jogiyanto, 2007: 26). 

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa minat perilaku merupakan 

prediksi yang baik dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem (misalnya 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989); Taylor dan Todd 

(1995); Venkatesh dan Davis (2000). 

Hurlock (1993) menjelaskan bahwa minat merupakan sumber motivasi bagi 

seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan apa yang ingin dilakukan 

ketika bebas memilih. Seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak akan 

melakukan suatu tindakan tergantung pada minat orang tersebut. Ini menunjukkan 

bahwa minat membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya dan juga minat 

sebagai motivator atau pendorong untuk seseorang dalam melakukan suatu kegiatan 

atau aktivitas. Sobur (2003: 246), Keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak 

sangat memengaruhi corak perbuatan yang akan dilakukan seseorang. 

Minat/keinginan erat hubungannya dengan perhatian yang dimiliki. Karena perhatian 

mengarahkan timbulnya kehendak pada seseorang. Kehendak atau kemauan ini juga 

erat hubungannya dengan kondisi fisik seseorang misalnya dalam keadaan sakit, 

capai, lesu atau mungkin sebaliknya yakni sehat dan segar. Juga erat hubungannya 
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dengan kondisi psikis seperti senang, tidak senang, tegang, bergairah dan seterusnya. 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa minat adalah tahap kecenderungan seseorang 

untuk bertindak atau melakukan sesuatu sebelum keputusan benar-benar 

dilaksanakan. 

2.5.2 Hipotesis Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Menggunakan 

Internet Banking 

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya (Jogiyanto, 2007: 114). 

Persepsi kegunaan didefiniskan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). 

Manfaat dari sebuah sistem akan sangat berhubungan dengan kegunaan dari sistem 

tersebut secara menyeluruh dalam membantu tugas dari pengguna sistem. Manfaat 

dalam internet banking merupakan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh nasabah 

dalam tugas, pekerjaan atau hal-hal lainnya. 

Dari definisinya maka dapat diketahui bahwa persepsi kegunaan merupakan 

suatu kepercayaam tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika 

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan 

menggunakannya.  

Penelitian Davis (1989) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan mempengaruhi 

secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi. Maharsi dan 

Mulyadi (2007) yang menggunakan populasi nasabah internet banking di bank-bank 

di Surabaya pada tahun 2006 juga menyebutkan bahwa persepsi kegunaan 
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berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking, persepsi kegunaan 

memiliki pengaruh signifikan kedua setelah faktor kemudahan.  

Wang et al. (2003) dalam penelitiannya membahas tentang pengaruh tingkat 

penguasaan komputer terhadap niatan perilaku secara tidak langsung melalui persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas. Penelitian 

dilakukan terhadap nasabah internet banking di Taiwan. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah persepsi manfaat memiliki pengaruh yang signifikan pada niatan perilaku. Al-

Somali, et al. (2008), penelitian yang dilakukan di Arab Saudi dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dari internet 

banking pada nasabah bank di Arab Saudi menyebutkan  bahwa seorang nasabah 

akan memiliki sikap positif berupa penerimaan terhadap internet banking pada saat 

nasabah merasa bahwa menggunakan internet banking memberikan manfaat bagi 

mereka.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qureshi et al. (2008) menunjukkan 

bahwa hampir 50 persen dari nasabah bank di Pakistan beralih dari sistem perbankan 

tradisional menuju sistem perbankan online. Faktor – faktor yang paling 

mempengaruhi peralihan tersebut yaitu manfaat dan keamanan privasi. Venkatesh 

dan Morris (2003) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penting manfaat dalam 

pemahaman respon individual dalam teknologi informasi. 

Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut : 

H1 : Persepsi Kegunaan Berpengaruh Terhadap Minat 

Menggunakan Internet Banking 



35 
 

 
 

2.5.3 Hipotesis Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan 

Internet Banking 

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007: 

115). Dari definisinya maka dapat diketahui bahwa persepsi kemudahan merupakan 

suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. 

Davis et al. (1989) mendefinisikan Persepsi atas kemudahan penggunaan (Perceived 

ease of use), secara kontras, mengacu pada “suatu tingkatan dimana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tak perlu bersusah payah”.  

Wang et al. (2003) dalam penelitiannya membahas tentang pengaruh tingkat 

penguasaan komputer terhadap niatan perilaku secara tidak langsung melalui persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas. Penelitian 

dilakukan terhadap nasabah internet banking di Taiwan. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas 

memiliki pengaruh yang signifikan pada niatan perilaku dimana persepsi kemudahan 

penggunaan memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap niatan perilaku dengan 

koefisien sebesar 0,48. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pikkarainen et al. (2004) yang meneliti 

tentang faktor – faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan internet 

banking. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah dari bank – bank di Finlandia 

yang menyediakan layanan internet banking. Variabel yang didefinisikan dapat 
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mempengaruhi penggunaan internet banking dalam penelitian tersebut adalah 

manfaat, kemudahan penggunaan, kenikmatan, informasi online banking, keamanan 

dan privasi, dan kualitas sambungan internet. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan yang lebih kecil terhadap 

penggunaan online banking jika dibandingkan dengan manfaat.  

Maharsi dan Mulyadi (2007) yang menggunakan populasi nasabah internet 

banking di bank-bank di Surabaya pada tahun 2006. Dalam penelitiannya didapatkan 

hasil bahwa variabel persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan 

internet banking dan variabel ini merupakan variabel yang paling kuat dari semua 

variabel yang diuji. 

Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut : 

H2 : Persepsi Kemudahan Berpengaruh Terhadap Minat 

Menggunakan Internet Banking 

2.5.4 Hipotesis Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan 

Internet Banking 

 Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang 

ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan suatu 

kegiatan (Jogiyanto, 2007: 71). Menurut Dowling (1986), persepsi terhadap resiko 

(perceived risk) adalah persepsi negatif konsumen atas sejumlah akitivitas yang 

didasarkan pada hasil yang negatif dan memungkinkan bahwa hasil tersebut menjadi 

nyata. Persepsi resiko sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan. Semakin kecil 



37 
 

 
 

persepsi resiko dari suatu individu maka semakin besar tingkat kepercayaannya, 

begitupun sebaliknya. Jika resiko itu meningkat dari sekedar informasi sampai pada 

keputusan pembelian produk (transaksi), resiko diasosiasikan dengan kepercayaan 

(Dowling dan Staelin, 2001).   

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al. (2009) yang dilakukan 

di india dengan menggunakan empat variabel yaitu persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko dan kesadaran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ke empat variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang kuat dan positif 

mempengaruhi pelanggan dalam mengadopsi internet banking. Polatoglu dan Ekin 

(2001) juga menemukan bahwa risiko dianggap merupakan salah satu faktor utama 

yang mempengaruhi adopsi konsumen , serta kepuasan pelanggan layanan Internet 

banking . Risiko yang dirasakan biasanya timbul dari ketidakpastian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) juga dengan hasil penelitian diperoleh 

bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan internet 

banking.  

Siregar (2008) dengan judul Model Penerimaan Teknologi (Technology 

Acceptance Model) Layanan SMS Banking (Studi Kasus: Adopsi Teknologi SMS 

Banking Mahasiswa ITB). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kemudahan yang 

dirasa dan resiko yang dirasa, memiliki dampak tak langsung pada niat mengadopsi 

melalui kegunaan yang dirasa, sedangkan hubungan secara langsung pada dampak 

niat mengadopsi pada penelitian empiris ini hasilnya tidak signifikan. 

Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut : 
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H3 : Persepsi Risiko Berpengaruh Terhadap Minat 

Menggunakan Internet Banking 

2.5.5 Hipotesis Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internet 

Banking 

Menurut Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian 

hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai 

dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Kepercayaan 

konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari 

tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan 

penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk 

mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995). 

Sedangkan Butler (1991) dalam Widiastuti (2010) mengidentifikasikan ada 11 

kondisi yang dapat menyebabkan kepercayaan itu ada, yaitu: keleluasan, 

ketersediaan, kompetensi, konsistensi, pelaku adil, integritas, loyalitas, keterbukaan, 

kepercayaan secara keseluruhan, janji akan pemenuhan kebutuhan, dan penerimaan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen merupakan kesediaan satu 

pihak menerima resiko dari pihak lain yang didasarkan pada keyakinan dan 

harapannya bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang 

diharapkannya, meskipun kedua belah pihak belum mengenal satu sama lain 

Al-Somali et al. (2008), penelitian yang dilakukan di Arab Saudi dengan 

tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dari 

internet banking pada nasabah bank di Arab Saudi menyebutkan bahwa tingkat 



39 
 

 
 

kepercayaan berpengaruh terhadap sikap penerimaan internet banking. Penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kim et al. (2007).   

Kim et al. (2007) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

individu dalam melakukan pembelian online hingga perilaku membeli secara online. 

Penelitian yang menggunakan populasi mahasiswa sarjana dengan sampel 512 

responden ini mendapatkan hasil bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap 

minat individu membeli secara online.  

Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut : 

H4 : Kepercayaan Berpengaruh Terhadap Minat Menggunakan 

Internet Banking 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dikatakan sebagai penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara 

obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap 

fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan 

indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-

simbol angka yang berbeda–beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan 

dengan variable tersebut. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan teknik statistik 

tertentu yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif juga dapat menguji korelasi yang signifikan. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif akan memberikan keuntungan 

bagi penelitian ini yaitu subyek dan sampel yang telah diketahui, instrument 

pengumpul data telah dipersiapkan dan dapat menghemat waktu dalam penelitian ini. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis ( Hypothesis testing). 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena 

dalam bentuk hubungan antar konstruk-konstruk, yaitu pengaruh persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kepercayaan terhadap minat menggunakan 

internet banking. Konstruk yang mempengaruhi disebut variabel laten eksogen yaitu 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kepercayaan. Sedangkan 

konstruk yang dipengaruhi disebut variabel laten endogen yaitu minat menggunakan 
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internet banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset 

khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum 

penelitian dilakukan (Santoso dan Tjiptono, 2002: 79). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang berstatus aktif pada semester ganjil 

tahun ajaran 2013/2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 1.290 orang 

(didapat berdasarkan data mahasiswa aktif yang tercatat di bagian recording Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya). Pemilihan mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang didasarkan pada peran 

mahasiswa sebagai pengamat dan pengguna teknologi serta sebagai konsumen yang 

sangat berpengaruh terhadap keberadaan layanan internet banking. Pemilihan lokasi 

di Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

didasarkan pada lokasi yang berdekatan dengan peneliti, adanya keterbatasan waktu, 

serta biaya dari pihak peneliti menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan populasi. 

 Sampel adalah semacam miniatur dari populasinya (Santoso dan Tjiptono, 

2002: 80). Sekaran (2006: 123) mendefinisikan sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel terdiri dari anggota yang dipilih dari populasi. Dalam pengambilan sampel 

tersebut, diharapkan nantinya akan didapatkan suatu kesimpulan yang dapat 
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mencerminkan keadaan populasi secara keseluruhan. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu non probability sampling. Menurut Umar (2011: 90), non 

probability sampling yaitu metode dimana semua elemen populasi belum tentu 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel karena misalnya 

ada bagian tertentu secara sengaja tidak dimasukkan dalam pemilihan untuk mewakili 

populasi.  Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel convinience sampling, 

dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Menurut Umar (2011: 90), 

convinience sampling adalah teknik penentuan sampel dimana peneliti memiliki 

kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. Menurut Sugiyono (2004: 

77), convinience sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber 

data. Jumlah sampel dalam penelitian dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 

Adapun rumus Slovin dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

 

n = N
N  

 

n = 
   %

    

Keterangan :  

 n = Number of samples (Jumlah sampel)  

 N = Total population (Jumlah seluruh anggota populasi) 

 e = Error tolerance (toleransi terjadinya kesalahan, yaitu 5%) 
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Dari perhitungan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan rumus slovin menghasilkan jumlah sampel sebanyak 305 mahasiswa. 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

survey. Survey adalah metode pengumpulan dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu (Hartono, 2007: 115). Metode ini 

membutuhkan kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Survey dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. 

Metode survey dengan menggunakan kuesioner ini akan menghasilkan data primer 

yang menjadi acuan dari informasi yang didapat peneliti dari responden melalui 

variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya.  

 Umar (2011: 42) menyebutkan bahwa data primer merupakan data yang didapat 

dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada respoden dengan harapan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2011: 49). Item 

pernyataan yang tertera dalam kuesioner pada penelitian ini merupakan item-item  

pernyataan yang mendasarkan pada penelitian Al-Somali et al. (2008), Suh dan Han 

(2002), dan Amijaya (2010). Item pernyataan di dalam penelitian Al-Somali et al. 

(2008) dan Suh dan Han (2002), berupa pernyataan bahasa Inggris sedangkan 
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penelitian Amijaya (2010) berupa pernyataan bahasa Indonesia. Peneliti melakukan 

beberapa langkah dalam mengadopsi item pernyataan dalam penelitian Al-Somali et 

al. (2008) dan Suh dan Han (2002). Langkah pertama, peneliti menerjemahkan item-

item pernyataan berbahasa Inggris tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Langka 

kedua, peneliti meminta kepada orang yang profesional di bidang bahasa inggris 

untuk menerjemahkan pernyataan-pernyataan bahasa Inggris tersebut ke dalam 

bahasa Indonesia. Langkah ketiga, peneliti melakukan diskusi dengan orang yang 

profesional dalam bidang bahasa inggris tersebut untuk membandingkan hasil 

terjemahan yang dilakukan oleh peneliti dan orang yang profesional dalam bidang 

bahasa inggris tersebut. Langkah keempat, peneliti melakukan penyebaran kuesioner 

pada nonresponden untuk menguji seberapa jauh responden telah memahami makna 

dari pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya bias dalam penafsiran responden terhadap makna dalam  

pernyataan yang ada di kuesioner tersebut. Selain itu, langkah-langkah ini juga 

dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dalam pengumpulan data pada 

penelitian yang sebenarnya. 

Peneliti menyebarkan secara langsung kuesioner penelitian kepada responden 

dengan menjelaskan penelitian secara ringkas dan tata cara pengisian kuesioner 

sebelum responden mengisi kuesioner tersebut. Dengan tujuan meningkatkan jumlah 

pengembalian kuesioner kepada peneliti, maka peneliti secara langsung menunggu 

responden pada saat mengisi kuesioner. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan 

untuk menunggu pengisian kuesioner tersebut, maka peneliti akan melakukan 

konfirmasi untuk pengembalian kuesioner pada keesokan harinya. 
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Skala pengukuran merupakan pengukuran suatu peristiwa yang dilakukan 

dengan cara memberikan angka-angka dengan kaidah tertentu (Hariwijaya dan 

Triton, 2013: 69). Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skali likert. 

Kinnear (1988) dalam Umar (2011: 70) menyebutkan bahwa skali likert ini 

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya 

setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik. Dalam penelitian ini, 

digunakan skala likert tujuh poin sehingga ada tujuh alternatif jawaban yang 

digunakan oleh peneliti dalam kuesioner penelitian seperti tabel 3.1 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1  

Skala Likert 

NO. Jawaban Kode Bobot 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Agak Tidak Setuju ATS 3 

4 Netral N 4 

5 Agak Setuju AS 5 

6 Setuju S 6 

7 Sangat Setuju SS 7 
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Laten (Konstruk) 

 Arikunto (2000: 134) menyebutkan bahwa instrumen pengumpulan data 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil instrumen penelitian yang telah 

dikembangkan dan di uji validitasnya oleh peneliti terdahulu. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen penelitian Al-Somali, 

et al. (2008) untuk mengukur konstruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan 

minat. Penelitian  Suh dan Han (2002) untuk mengukur konstruk kepercayaan. 

Terakhir, penelitian Amijaya (2010) untuk mengukur konstruk persepsi risiko. 

 Penelitian ini menggunakan konstruk. Menurut Hartono dan Abdillah (2007: 

3) menyebutkan bahwa kostruk merupakan variabel yang dibentuk atau direfleksikan 

oleh hubungan antar indikator atau parameter yang diestimasi. Terdapat 5 konstruk 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Persepsi kegunaan 

2. Persepsi kemudahan 

3. Persepsi risiko 

4. Kepercayaan 

5. Minat menggunakan internet banking. 
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3.4.1 Persepsi Kegunaan  

 Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya (Jogiyanto, 2007: 114). 

Persepsi kegunaan didefiniskan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). 

Penelitian ini menggunakan konstruk persepsi kegunaan berdasarkan konsep Al-

Somali et al. (2008) dengan indikator sebagai berikut : 

1. Penyelesaian aktivitas lebih cepat. 

2. Mengoptimalkan pemanfaatn layanan. 

3. Penyelesaian aktivitas lebih banyak. 

4. Kontrol aktivitas keuangan. 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju 

(AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator penelitian 

konstruk persepsi kegunaan diatas, maka dapat diuraikan menjadi statement dalam 

kuesioner sebagai berikut : 

1. Internet banking memungkinkan saya untuk menyelesaikan aktivitas 

perbankan lebih cepat. 

2. Internet banking memungkinkan saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

layanan perbankan. 

3. Internet banking memungkinkan saya untuk menyelesaikan aktivitas 

perbankan lebih banyak. 
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4. Internet banking menjadikan saya mempunyai kontrol lebih besar terhadap 

aktivitas keuangan di perbankan. 

3.4.2 Persepsi Kemudahan 

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2007: 

115).  Davis et al. (1989) mendefinisikan Persepsi atas kemudahan penggunaan 

(Perceived ease of use), secara kontras, mengacu pada “suatu tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tersebut tak perlu bersusah payah”. 

Penelitian ini menggunakan konstruk persepsi kemudahan berdasarkan konsep Al-

Somali et al. (2008) dengan indikator sebagai berikut : 

1. Pengoperasionalannya mudah dan dapat dimengerti. 

2. Mudah dalam melakukan segala aktivitas. 

3. Mudah dalam mempelajari penggunaannya. 

4. Keterampilan dalam penggunaan. 

5. Mudah untuk digunakan 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju 

(AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator penelitian 

konstruk persepsi kemudahan diatas, maka dapat diuraikan menjadi statement dalam 

kuesioner sebagai berikut : 
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1. Mengoperasionalkan situs internet banking mudah dan dapat dimengerti. 

2. Sangat mudah untuk melakukan apa yang saya inginkan dengan 

menggunakan internet banking. 

3. Belajar dalam menggunakan internet banking adalah suatu hal yang mudah. 

4. Saya berharap akan terampil atau sudah terampil dalam menggunakan internet 

banking 

5. Secara keseluruhan, saya berharap internet banking mudah dalam 

penggunaannya 

3.4.3 Persepsi Risiko 

Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang 

ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan suatu 

kegiatan (Jogiyanto, 2007: 71). Penelitian ini menggunakan konstruk persepsi risiko 

berdasarkan konsep Amijaya (2010) dengan indikator sebagai berikut : 

1. Tingginya resiko  

2. Keamanan transaksi  

3. Kebutuhan transaksi  

4. Jaminan keamanan dari bank  

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju 

(AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator penelitian 

konstruk persepsi risiko diatas, maka dapat diuraikan menjadi statement dalam 

kuesioner sebagai berikut : 
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1. Menggunakan internet banking tidak memiliki resiko yang tinggi 

2. Transaksi melalui internet banking memiliki keamanan yang tinggi 

3. Internet banking dapat menjamin setiap kebutuhan nasabah dalam melakukan 

transaksi 

4. Bank sangat menjamin keamanan transaksi yang dilakukan melalui internet 

banking 

3.4.4 Kepercayaan 

Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian 

hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai 

dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. Penelitian ini 

menggunakan konstruk kepercayaan berdasarkan konsep Suh dan Han (2002) dengan 

indikator sebagai berikut : 

1. Situs yang dapat dipercaya. 

2. Kepercayaan terhadap manfaat yang akan diperoleh. 

3. Selalu menjaga janji dan komitmennya. 

4. Selalu menjaga ketertarikan nasabahnya. 

5. Akan selalu melaksanakan tugasnya dengan benar walau tanpa diawasi. 

6. Mempercayai layanan pada bank yang digunakan. 

Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju 

(AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator penelitian 
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konstruk kepercayaan diatas, maka dapat diuraikan menjadi statement dalam 

kuesioner sebagai berikut : 

1. Situs internet banking adalah situs yang dapat dipercaya. 

2. Saya percaya pada manfaat yang akan diperoleh dari keputusan saya untuk 

menggunakan internet banking. 

3. Situs internet banking selalu menjaga janji dan komitmennya. 

4. Situs internet banking selalu menjaga ketertarikan nasabahnya. 

5. Situs internet banking akan melaksanakan tugasnya dengan benar walalupun 

tanpa diawasi. 

6. Saya mempercayai situs internet banking di Bank saya. 

3.4.5 Minat menggunakan internet banking 

Minat perilaku adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Minat-minat 

dapat memprediksi kegiatan-kegiatan yang beranekaragam, mulai dari pemilihan-

pemilihan strategi yang sederhana dipermainan laboratorium sampai ke kegiatan-

kegiatan yang mempunyai dampak pribadi dan sosial yang signifikan (Jogiyanto, 

2007: 26). Penelitian ini menggunakan konstruk minat menggunakan internet 

banking berdasarkan konsep Al-Somali et al. (2008) dengan indikator sebagai  

berikut : 

1. Penggunaan internet banking secara rutin. 

2. Tetap menggunakan internet banking. 

3. Merekomendasikan orang lain untuk menggunakan internet banking. 
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Pengukuran indikator konstruk menggunakan skala likert tujuh poin mulai dari sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju 

(AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan indikator penelitian 

konstruk minat menggunakan internet banking diatas, maka dapat diuraikan menjadi 

statement dalam kuesioner sebagai berikut : 

1. Saya akan menggunakan internet banking secara teratur dimasa depan. 

2. Saya berharap akan tetap menggunakan layanan internet banking untuk 

menangani transaksi keuangan saya di masa depan. 

3. Saya akan sangat merekomendasikan orang lain untuk menggunakan layanan 

internet banking. 

Secara garis besar pengukuran variabel laten dapat dilihat pada Tabel 3.2 

berikut ini: 

Tabel 3.2 
Konstruk dan Indikator 

 

Konstruk Indikator 
Kode 

Indikator 

Persepsi Kegunaan 

Penyelesaian aktivitas lebih cepat PKG1 
Mengoptimalkan pemanfaatn layanan. PKG2 
Penyelesaian aktivitas lebih banyak PKG3 
Kontrol aktivitas keuangan. PKG4 

Persepsi Kemudahan 

Pengoperasionalannya mudah dan dapat 
dimengerti. 

PKM1 

Mudah dalam melakukan segala aktivitas. PKM2 
Mudah dalam mempelajari 
penggunaannya. 

PKM3 

Keterampilan dalam penggunaan. PKM4 
Mudah untuk digunakan PKM5 
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Konstruk Indikator 
Kode 

Indikator 

Persepsi Risiko 

Tingginya resiko  PR1 
Keamanan transaksi  PR2 
Kebutuhan transaksi  PR3 
Jaminan keamanan dari bank  PR4 

Kepercayaan 

Situs yang dapat dipercaya. KP1 
Kepercayaan terhadap manfaat yang akan 
diperoleh. 

KP2 

Selalu menjaga janji dan komitmennya. KP3 
Selalu menjaga ketertarikan nasabahnya. KP4 
Akan selalu melaksanakan tugasnya 
dengan benar walau tanpa diawasi. 

KP5 

Mempercayai layanan pada bank yang 
digunakan 

KP6 

Minat Menggunakan 
Internet Banking 

Penggunaan internet banking secara rutin. MM1 
Tetap menggunakan internet banking. MM2 
Merekomendasikan orang lain untuk 
menggunakan internet banking. 

MM3 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan Partial Least Squares (PLS). Analisis PLS adalah teknik statistika 

multivariat yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan 

variabel independen berganda. PLS adalah salah satu metoda statistika SEM 

(structural equation modeling) berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan 

regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran 

sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinearitas (Jogiyanto 

dan abdillah, 2009: 11). Penggunaan program PLS didasarkan atas beberapa alasan, 

yaitu: 1). Informasi yang dihasilkan efisien dan mudah diinterpretasikan terutama 
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pada model yang komplek atau hipotesis model, 2). Dapat digunakan pada data set 

yang kecil, 3). Tidak mensyaratkan asumsi normalitas, linearitas, dan 

heteroskedatisitas, serta dapat digunakan pada indikator yang bersifat reflektif dan 

formatif terhadap variabel latennya (Jogiyanto dan abdillah, 2009: 21). 

3.6 Model Spesifikasi 

 Terdapat tiga model spesifikasi PLS dalam analisis jalur, yaitu outer model, 

inner model, dan weight relation. Outer model menunjukkan spesifikasi hubungan 

antara indikator atau parameter yang diestimasi dengan variabel latennya (model 

pengukuran). Inner model menunjukkan spesifikasi hubungan kausal antar variabel 

laten (model struktural). Weight relation menunjukkan hubungan nilai varian antar 

indikator dengan variabel latennya sehingga diasumsikan memiliki nilai mean sama 

dengan nol (0) dan varian sama dengan satu (1) untuk menghilangkan konstanta 

dalam persamaan kausalitas (Jogiyanto dan abdillah, 2009: 21). Dalam penelitian ini 

menggunakan dua model spesifikasi PLS dalam analisis jalur, yaitu outer model dan 

inner model. 

3.6.1 Outer Model 

Outer model menunjukkan hubungan antara indikator atau parameter yang diestimasi 

dengan konstruknya. Persamaan outer model dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 berikut ini. 
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Tabel 3.3 
Persamaan Outer Model 

 

Jenis Variabel Konstruk Persamaan Outer Model 

Variabel laten 
Eksogen 

Persepsi Kegunaan 

PKG1 = ^PKG1 (PKG) + δ1 

PKG2 = ^PKG2 (PKG) + δ2 
PKG3 = ^PKG3 (PKG) + δ3 
PKG4 = ^PKG4 (PKG) + δ4 

Variabel laten 
Eksogen 

Persepsi Kemudahan 

PKM1 = ^PKM1 (PKM) + δ1 
PKM2 = ^PKM2 (PKM) + δ2 
PKM3 = ^PKM3 (PKM) + δ3 
PKM4 = ^PKM4 (PKM) + δ4 
PKM5 = ^PKM5 (PKM) + δ5 

Variabel laten 
Eksogen 

Persepsi Risiko 

PR1 = ^PR1 (PR) + δ1 
PR2 = ^PR2 (PR) + δ2 
PR3 = ^PR3 (PR) + δ3 
PR4 = ^PR4 (PR) + δ4 

Variabel laten 
Eksogen 

Kepercayaan 

KP1 = ^KP1 (KP) + δ1 
KP2 = ^KP2 (KP) + δ2 
KP3 = ^KP3 (KP) + δ3 
KP4 = ^KP4 (KP) + δ4 
KP5 = ^KP5 (KP) + δ5 
KP6 = ^KP6 (KP) + δ6 

Variabel laten 
Endogen 

Minat Menggunakan 
Internet Banking 

MM1 = ^MM1 (MM) + ε1 
MM2 = ^MM2 (MM) + ε2 
MM3 = ^MM3 (MM) + ε3 

 

Keterangan: 

PKG1....PKG4 = indikator variabel laten eksogen (Persepsi Kegunaan) 

PKM1....PKM5 = indikator variabel laten eksogen (Persepsi Kemudahan) 

PR1....PR4 = indikator variabel laten eksogen (Persepsi Risiko) 

KP1....KP6 = indikator variabel laten eksogen (Kepercayaan) 

MM1....MM3 = indikator variabel laten endogen (Minat Menggunakan 

Internet banking 

δi  = tingkat kesalahan pengukuran variabel eksogen ke i 
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ε1 = tingkat kesalahan pengukuran variabel endogen ke i 

^ =  faktor loading pada setiap indikator 

3.6.2 Inner Model 

 Inner model menggambarkan hubungan kausalitas antar variabel laten yang 

dibangun berdasarkan pada substansi teori. Persamaan inner model pada penelitian ini 

adalah: 

 MM = β1 PKG + β2 PKM + β3 PR + β4 KP + � 

Keterangan: 

MM = variabel laten endogen (minat menggunakan internet banking) 

PKG = konstruk persepsi kegunaan 

PKM = konstruk persepsi kemudahan 

PR = konstruk persepsi risiko 

KP = konstruk kepercayaan 

β1 = koefisien persepsi kegunaan 

β2 = koefisien persepsi kemudahan 

β3 = koefisien persepsi risiko 

β4 = koefisien kepercayaan 

� =  error pengukuran  

3.7 Evaluasi Model 

 Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran yang didasarkan 

konstruk unidimensional reflektif. Konstruk unidimensionaladalah konstruk yang 

dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun secara formatif 
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(Jogiyanto dan abdillah, 2009: 43). Untuk menganalisi penelitian ini menggunakan 

beberapa pengujian hipotesis dengan PLS, yaitu dengan mengevaluasi outer model 

dan inner model. 

3.7.1 Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) 

 Model pengukuran pengukuran digunakan untuk menguji validitas konstruk 

dan reliabilitas instrumen (Jogiyanto dan abdillah, 2009: 58). Menurut Cooper dan 

Schindler (2006) uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen 

penelitian mengukur apa yang seharus nya diukur. Sedangkan uji reabilitas digunakan 

untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga 

digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan 

dalam kuesioner (Jogiyanto dan abdillah, 2009: 58) 

a. Uji validitas 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner. 

Kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu mengukur atau mengungkapkan konstruk persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kepercayaan berpengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking. Penelitian ini akan menguji 

validitas item pernyataan dalam kuesioner dengan menggunakan pengujian 

validitas konstruk. Validitas konstruk menunjukkan sebebrapa baik hasil yang 

diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang 

digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono. 2008a). Menurut 

Jogiyanto dan Abdillah (2009: 59) validitas konstruk terdiri dari validitas 

konvergen dan validitas diskriminan. 
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1. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas 

konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang 

berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi 

tinggi (Hartono, 2008b: 63). Di dalam PLS, validitas konvergen 

dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading factor (korelasi 

antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-

indikator yang mengukur konstruk tersebut. 

2. Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak 

berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika dua 

instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi 

tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi 

(Hartono, 2008: 64). Penilaian uji validitas diskriminan didasarkan 

pada (cross loading) pengukuran dengan konstruknya. Metode lain 

yang dapat digunakan untuk menilai validitas diskriminan yaitu 

dengan membandingkan akan AVE untuk setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model 

memiliki validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap 

konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model (Chin, 1997). Parameter uji validitas 
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dalam model pengukuran PLS dapat dijelaskan pada Tabel 3.4 

dibawah ini. 

Tabel 3.4 
Parameter Uji Validitas 

 
Uji validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor loading Lebih dari 0,7 

 Average Variance Extracted (AVE) Lebih dari 0.5 

 Communality Lebih dari 0,5 

Diskriminasi Akar AVE dan Korelasi Variabel 

Laten 

Akar AVE > Korelasi 

Variabel Laten 

 Cross Loading Lebih dari 0,7 dalam satu 

variabel 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur 

dalam melakukan pengukuran (Hartono, 2008a). Ada dua metode yang dapat 

digunakan untuk menguji reliabilitas dalam PLS yaitu Cronbach’s alpha dan 

Composite reliability (Jogiyanto dan Abdillah, 2009: 61).  

1. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliability suatu 

konstruk dan dikatakan reliable jika nilainya harus > 0,6 

2. Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas sutau 

konstruk (Chin dan Gopal, 1995 dalam Salisbury et al., 2002). 

Composite reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi 

konsistensi internal suatu konstruk (Weirts et al., 1974 dalam 
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Sulisbury et al., 2002). Dapat dikatakan reliable jika nilainya harus > 

0,7 

3.7.2 Evaluasi Inner Model (Model Struktural) 

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan dua konsep yaitu menggunakan R2 

untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikan antar konstruk dalam model struktural (Jogiyanto dan Abdillah, 2009: 62) 

a. Menggunakan R2 

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen (variabel laten eksogen) terhadap variabel dependen (variabel 

laten endogen). Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi 

dari model peneltian yang diajukan.  

b. Menggunakan koefisien path atau t-values 

Nilai koefisien path  menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian 

hipotesis.  Skor koefisien path  yang ditunjukkan oleh nilai T-statistic, harus 

diatas 1,96 untuk hipotesis dua ekor (two-tailed) dan diatas 1,64 untuk 

hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5 persen 

dan power 80% (Hair et al. 2006).  
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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 Jurusan 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang 

berstatus aktif pada semester ganjil tahun ajaran 2013/2014 yang pernah atau masih 

menggunakan internet banking untuk melakukan pengecekan saldo, melakukan 

transfer dana, pembayaran, pembelian dan transaksi lainnya yang tersedia dalam 

layanan internet banking. Peneliti melakukan pengumpulan data selama 9 hari dengan 

menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung kepada responden penelitian.  

 Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 305 kuesioner. Kuesioner yang 

kembali berjumlah 185 kuesioner, sedangkan kuesioner yang tidak kembali 

berjumlah 120 kuesioner. Setelah dilakukan pemeriksaan untuk menentukan 

kuesioner yang dapat digunakan dan kuesioner yang tidak dapat digunakan, 

ditemukan 71 kuesioner tidak dapat digunakan karena bias dan responden yang bukan 

merupakan pengguna internet banking. Dengan demikian, kuesioner yang dapat 

digunakan berjumlah 114 kuesioner dan tingkat respon rate dalam penelitian ini 

adalah 61%. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat dalam 

Tabel 4.1 berikut ini.  
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Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah kuesioner yang disebar 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang digugurkan 

Kuesioner yang digunakan 

305 

120 

185 

71 

114 

Tingkat pengembalian (respon rate) 61% 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 62% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

4.1.2 Karakteristik Demografi 

 Gambaran umum mengenai responden yang kuesionernya digunakan menjadi 

data pada penelitian ini dijelaskan dalam bentuk Tabel. Tabel ini akan memberikan 

penjelasan mengenai karakteristik responden berdasarkan komposisi tertentu. 

Komposisi responden pada penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur, semester, 

juurusan di waktu SMA, Bank yang dimanfaatkan fasilitas internet banking nya, dan 

lama menggunakan internet banking.  

 Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan komposisi responden dalam penelitian ini 

berdasarkan jenis kelamin.  
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Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 46 40% 

2 Perempuan 68 60% 

Jumlah 114 100% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 

114 orang memiliki komposisi berdasarkan jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 46 orang dengan persentase 40% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 

68 orang dengan persentase sebesar 60%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin perempuan. 

Gambar 4.1 berikut ini akan menunjukkan persentase komposisi responden 

berdasarkan jenis kelamin. 

Gambar 4.1 

Persentase Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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 Komposisi responden dalam penelitian ini berdasarkan umur dapat 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 < 18 Tahun 3 3% 

2 18 Tahun – 20 Tahun 72 63% 

3 21 Tahun – 23 Tahun 38 33% 

4 > 23 Tahun 1 1% 

Jumlah 114 100% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 

114 orang memiliki komposisi berdasarkan umur yaitu umur kurang dari 18 tahun 

berjumlah 3 orang dengan persentase 3%, umur 18 tahun sampai dengan umur 20 

tahun berjumlah 72 orang dengan persentase 63%, umur 21 tahun sampai dengan 

umur 23 tahun berjumlah 38 orang dengan persentase 33%, dan umur lebih dari 23 

tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 1%. Dengan demikian maka dapat 

disimpulkan bahwa komposisi responden terbanyak dalam penelitian ini berdasarkan 

umur yaitu responden dengan rentang umur 18 tahun sampai dengan 20 tahun.  

Gambar 4.2 berikut ini akan menunjukkan persentase komposisi responden 

berdasarkan umur. 
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Gambar 4.2 

Persentase Komposisi Responden Berdasarkan Umur  

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 Komposisi responden dalam penelitian ini berdasarkan semester yang sedang 

ditempuh dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 

Komposisi Berdasarkan Semester yang Sedang Ditempuh 

No. Semester Jumlah Persentase 

1 1 14 12% 

2 3 12 11% 

3 5 50 44% 

4 7 38 33% 

Jumlah 114 100% 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 

114 orang memiliki komposisi berdasarkan semester yang sedang ditempuh yaitu 

semester 1 berjumlah 14 orang dengan persentase 12%, semester 3 berjumlah 12 

orang dengan persentase 11%, semester 5 berjumlah 50 orang dengan persentase 44 

persen dan semester 7 berjumlah 38 orang dengan persentase 33%. Dengan demikian 

maka dapat disimpulkan bahwa komposisi responden terbanyak dalam penelitian ini 

berdasarkan semester yang sedang ditempuh yaitu responden yang saat ini sedang 

menempuh semester 5. Gambar 4.3 berikut ini akan menunjukkan persentase 

komposisi responden berdasarkan semester yang sedang ditempuh. 

Gambar 4.3 

Persentase Komposisi Berdasarkan Semester yang Sedang Ditempuh 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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 Komposisi responden dalam penelitian ini berdasarkan jurusan saat SMA 

dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 

Komposisi Berdasarkan Jurusan Saat SMA 

No. Jurusan Saat SMA Jumlah Persentase 

1 IPA 42 37% 

2 IPS 71 62% 

3 Akomodasi Perhotelan 1 1% 

Jumlah 114 100% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 

114 orang memiliki komposisi berdasarkan jurusan saat di SMA yaitu jurusan IPA 

berjumlah 42 orang dengan persentase 37%, jurusan IPS berjumlah 71 orang dengan 

persentase 62%, dan jurusan Akomodasi Perhotelah berjumlah 1 orang dengan 

persentase 1%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa komposisi 

responden terbanyak dalam penelitian ini berdasarkan jurusan saat di SMA yaitu 

responden dengan jurusan IPS. Gambar 4.4 berikut ini akan menunjukkan persentase 

komposisi responden berdasarkan semester yang sedang ditempuh. 
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Gambar 4.4 

Persentase Komposisi Berdasarkan Jurusan Saat  SMA 

 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Komposisi responden dalam penelitian ini berdasarkan Bank yang digunakan 

fasilitas internet banking nya dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.6 

Komposisi Berdasarkan Bank yang Digunakan 

No. Bank Jumlah Persentase 

1 BCA 32 28% 

2 BNI 10 9% 

3 BRI 23 20% 

4 Mandiri 44 39% 

5 Bukopin 1 1% 

6 Permata 1 1% 

7 CIMB Niaga 2 2% 

8 JATIM 1 1% 

Jumlah 114 100% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 

114 orang memiliki komposisi berdasarkan bank yang digunakan fasilitas internet 

banking nya yaitu Bank BCA berjumlah 32 orang dengan persentase 28%, Bank BNI 

berjumlah 10 orang dengan persentase 9%, Bank BRI berjumlah 23 orang dengan 

persentase 20%, Bank Mandiri berjumlah 44 orang dengan persentase 39%, Bank 

Bukopin berjumlah 1 orang dengan persentase 1%, Bank permata berjumlah 1 orang 

dengan persentase 1%, Bank CIMB Niaga berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, 

dan Bank JATIM berjumlah 1 orang dengan persentase 1%. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa komposisi responden terbanyak dalam penelitian ini 

berdasarkan bank yang digunakan fasilitas internet banking nya yaitu Bank Mandiri.  
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Gambar 4.5 

Persentase Komposisi Berdasarkan Bank Yang Digunakan 

 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Sumber : Data Primer (diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.7, menunjukkan bahwa responden yang berjumlah 114 

orang memiliki komposisi berdasarkan lama penggunaan fasilitas internet banking 

yaitu kurang dari 1 tahun berjumlah 61 orang dengan persentase 54%, dalam rentang 

1 tahun sampai dengan 3 tahun berjumlah 49 orang dengan persentase 43%, dalam 

rentang 4 tahun sampai dengan 6 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 3%, dan 

lebih dari 6 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 1%. Dengan demikian maka 

dapat disimpulkan bahwa komposisi responden terbanyak dalam penelitian ini 

berdasarkan lama penggunaan fasilitas internet banking yaitu kurang dari 1 tahun. 

Gambar 4.6 berikut ini akan menunjukkan persentase komposisi responden 

berdasarkan lama penggunaan fasilitas internet banking. 

Gambar 4.6 

Persentase Komposisi Berdasarkan Lama Penggunaan 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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4.1.3 Statistik Deskriptif 

Analisis terhadap statistik deskriptif dilakukan terhadap 114 responden. 

Pengukuran statistik sampel berguna untuk penarikan simpulan. Pengukuran ini 

dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel 

sehingga mempermudah pengamatan. Melalui perhitungan ini akan diperoleh 

gambaran mengenai sampel secara garis besar sehingga dapat mendekati populasi. 

Pengukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) 

dengan software SmartPLS 2.0.M3 yang dapat di download secara gratis di 

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

pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Indikator Penelitian 

Konstruk N Min Max Mean Std. 
Deviasi

Persepsi Kegunaan 114 1 7 5,910 0,974 
Persepsi Kemudahan 114 1 7 5,761 0,995 
Persepsi Risiko 114 1 7 4,807 1,315 
Kepercayaan 114 1 7 5,243 1,086 
Minat Menggunakan 114 1 7 5,661 0,918 

Sumber : Data Primer (diolah) 

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

penelitian ini adalah 114 responden. Nilai minimum dan maksimum menjelaskan 

tentang jawaban pada item pernyataan didalam  kuesioner. Nilai 1 menunjukkan 

bahwa responden memberikan nilai minimum 1 untuk jawaban atas pernyataan pada 

setiap konstruk. Nilai 7 menunjukkan bahwa responden memberikan nilai maksimum 

7 untuk jawaban atas pernyataan pada setiap konstruk. 
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Nilai mean pada tabel 4.8 digunakan untuk mengetahui rata-rata jawaban yang 

diberikan oleh responden pada setiap item pernyataan untuk setiap konstruk. Data 

yang ada pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai mean pada setiap konstruk lebih 

besar dari 4. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden member respon setuju 

untuk keseluruhan item pernyataan pada setiap konstruk pada penelitian ini.  

Nilai standar deviasi pada Tabel 4.8 menunjukkan suatu ukuran 

penyimpangan. Jika mempunyai nilai kecil, data yang digunakan mengelompok 

disekitar nilai rata-rata. Apabila standar deviasi besarnya tidak melebihi rata-rata, 

hasil tersebut menunjukkan tidak terdapat outlier (Shomad, 2013: 73). Berdasarkan 

Tabel 4.8, standar deviasi pada semua kontruk tidak ada yang melebihi nilai mean 

atau rata-rata sehingga pada setiap konstruk menunjukkan bahwa tidak terdapat 

outlier. 

4.2 Evaluasi Model 

 Analisis terhadap evaluasi model pada penelitian ini menggunakan program 

Partial Least Square (PLS). Evaluasi model dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengevaluasi outer model dan inner model. Outer model merupakan model 

pengukuran untuk menilai validitas (validitas konvergen dan validitas diskriminan) 

dan reliabilitas konstruk. Inner model merupakan model struktural untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variable laten. 
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4.2.1 Uji Validitas Konvergen 

Parameter uji validitas konvergen dapat dilihat dari skor AVE dan Communality. 

Untuk lolos dalam uji ini, nilai AVE dan Communality, masing-masing harus bernilai 

di atas 0,5. Nilai Factor Loading lebih besar daripada 0,7 atau minimum lebih besar 

dari 0,5 (Jogiyanto, 2011: 82). Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 menunjukkan model 

pengukuran menggunakan software SmartPLS untuk uji validitas konvergen sebagai 

berikut. 

Tabel 4.9 

Quality Criteria 

  AVE Composite 
Reliability

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy

KP 0.571178 0.887487   0.847166 0.571178   

MM 0.683565 0.864758 0.443341 0.759703 0.683565 0.185606 

PKG 0.619041 0.866143   0.793650 0.619041   

PKM 0.585423 0.872292   0.812326 0.585423   

PR 0.613196 0.863530   0.792384 0.613196   
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Tabel 4.10 

Outer Loadings 

KP MM PKG PKM PR 

KP1 0.766987 

KP2 0.803690 

KP3 0.830743 

KP4 0.771275 

KP5 0.565161 

KP6 0.767121 

MM1 0.881402 

MM2 0.895892 

MM3 0.686440 

PKG1 0.754923 

PKG2 0.814254 

PKG3 0.853799 

PKG4 0.717128 

PKM1 0.810318 

PKM2 0.842259 

PKM3 0.864770 

PKM4 0.760039 

PKM5 0.485399 

PR1 0.744368 

PR2 0.827583 

PR3 0.749228 

PR4 0.807753 
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Berdasarkan Tabel 4.9 Quality Criteria, dapat diketahui bahwa skor AVE dan 

Communality disetiap konstruk adalah lebih dari 0,5. Namun validitas konvergen 

belum terpenuhi karena salah satu indikator dari konstruk persepsi kemudahan 

memiliki skor dibawah 0,5 pada outer loadings.  

Jika skor loading < 0,5, indikator ini dapat dihapus dari konstruknya karena 

indikator tidak termuat (load) ke konstruk yang mewakilinya (Jogiyanto, 2011: 82). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan pengolahan data ulang dengan 

menghapus indikator PKM5 dari konstruk persepsi kemudahan karena tidak 

memenuhi kriteria outer model. Hasil dari pengolahan data yang baru dapat dilihat 

pada Tabel 4.11 dan 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Quality Criteria Revisi 

  AVE Composite 
Reliability 

R 
Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy

KP 0.571175 0.887487   0.847166 0.571175   

MM 0.683396 0.864722 0.441355 0.759703 0.683397 0.190000 

PKG 0.619044 0.866147   0.793650 0.619044   

PKM 0.692662 0.899696   0.849954 0.692662   

PR 0.613181 0.863523   0.792384 0.613181   
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Tabel 4.12 

Outer Loadings Revisi 

  KP MM PKG PKM PR 

KP1 0.766920         

KP2 0.803631         

KP3 0.830685         

KP4 0.771250         

KP5 0.565275         

KP6 0.767240         

MM1   0.880257       

MM2   0.894830       

MM3   0.688923       

PKG1     0.755049     

PKG2     0.814225     

PKG3     0.853653     

PKG4     0.717211     

PKM1       0.843344   

PKM2       0.863668   

PKM3       0.882763   

PKM4       0.730907   

PR1         0.744181 

PR2         0.827540 

PR3         0.749534 

PR4         0.807646 
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Berdasarkan pengolahan data yang baru yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 

Quality kriteria, dapat diketahui bahwa skor AVE dan Communality disetiap konstruk 

adalah lebih dari 0,5. Dengan dihapusnya indikator PKM5, didapatkan hasil bahwa 

skor outer loadings untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,5. Hal ini  

mengindikasikan bahwa validitas konvergen dapat dipenuhi. 

4.2.2 Uji Validitas Diskriminan 

Pada Tabel 4.13 Cross Loading terlihat bahwa masing-masing indikator disuatu 

kontruk akan berbeda dengan indikator di kontruk lain dan mengumpul pada konstruk 

yang dimaksud. Berikut adalah Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Cross Loadings 

  KP MM PKG PKM PR 

KP1 0.766920 0.378624 0.249122 0.497043 0.463013 

KP2 0.803631 0.453669 0.389202 0.567065 0.363840 

KP3 0.830685 0.514338 0.429930 0.515818 0.416048 

KP4 0.771250 0.442142 0.380275 0.480393 0.304105 

KP5 0.565275 0.272439 0.200652 0.266152 0.382873 

KP6 0.767240 0.520972 0.326031 0.300786 0.477337 

MM1 0.512153 0.880257 0.463606 0.471756 0.425831 

MM2 0.478843 0.894830 0.413924 0.405362 0.369903 

MM3 0.451325 0.688923 0.286075 0.285688 0.460975 

PKG1 0.409455 0.333371 0.755049 0.578724 0.233145 

PKG2 0.340638 0.336242 0.814225 0.559505 0.243637 

PKG3 0.309214 0.433863 0.853653 0.513639 0.304407 

PKG4 0.362721 0.375945 0.717211 0.378883 0.245244 

PKM1 0.495102 0.347746 0.622431 0.843344 0.265957 

PKM2 0.522173 0.396792 0.619987 0.863668 0.374032 
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PKM3 0.534825 0.424239 0.559596 0.882763 0.417719 

PKM4 0.383111 0.401588 0.336625 0.730907 0.328443 

PR1 0.308649 0.336971 0.120024 0.187686 0.744181 

PR2 0.409927 0.323972 0.094148 0.208415 0.827540 

PR3 0.424191 0.415555 0.431826 0.435089 0.749534 

PR4 0.477539 0.471659 0.315061 0.422621 0.807646 
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 

 

 Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi 

karena skor setiap indikator pada setiap konstruk lebih dari 0,7 meskipun terdapat 

Skor yang kurang kurang dari 0,7 namun diatas 0,5. Menurut Jojiyanto (2011: 82), 

jika skor loading antara 0,5 – 0,7, sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator yang 

memiliki skor loading tersebut sepanjang skor AVE dan communality indikator 

tersebut > 0,5. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa validitas 

dikriminan telah terpenuhi. 

4.2.3 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s alpha dan nilai composite 

reliability. Suatu konstru dikatakan reliable, jika nilai Cronbach’s alpha harus > 0,6 

dan nilai composite reliability harus > 0,7. Nilai dari nilai Cronbach’s alpha dan nilai 

composite reliability dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.14 dan 

Tabel 4.15 berikut ini. 
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Tabel 4.14 

Cronbach’s Alpha 

  Cronbachs Alpha 

KP 0.847166 

MM 0.759703 

PKG 0.793650 

PKM 0.849954 

PR 0.792384 
Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 

Tabel 4.15 

Composite Reliability 

  Composite Reliability 

KP 0.887487 

MM 0.864722 

PKG 0.866147 

PKM 0.899696 

PR 0.863523 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 

 

 Berdasarkan Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s 

alpha seluruh konstruk > 0,6 dan nilai composite reliability seluruh konstruk > 0,7. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran 

yang dilakukan dianggap reliable.  
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 Berdasarkan hasil pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan dan pengujian reliabilitas dapat disimpulkan dalam dalam Gambar 4.7 

berikut ini. 

Gambar 4.7 

Hasil Pengujian Model Pengukuran 

 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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4.2.4 Inner Model 

 Inner model atau model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan 

antar konstruk. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan nilai R2 

untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikansi antar konstruk dalam model struktural (pengujian hipotesis). 

4.2.4.1 Evaluasi R2 untuk Konstruk Dependen 

 Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan konstruk 

independen terhadap konstruk dependen. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik 

model prediksi dari model penelitian yang dilakukan. Nilai R2 dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 

R Square 

  R Square 

KP   

MM 0.441355 

PKG   

PKM   

PR   

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 

 

 Berdasarkan Tabel 4.16, dapat dilihat bahwa nilai konstruk minat 

menggunakan internet banking adalah 0,44. Ini menjelaskan bahwa konstruk minat 

menggunakan internet banking yang dapat dijelaskan oleh konstruk persepsi 
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kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko dan kepercayaan adalah sebesar 44%, 

sedangkan 56% sisanya dijelaskan oleh kosntruk lain diluar model yang diajukan.  

4.2.4.2 Pengujian Hipotesis 

 Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan, dan reliabilitas, pengujian selanjutnya yang dilakukan yaitu pengujian 

terhadap hipotesis. Tabel 4.17 dan Gambar 4.8 berikut ini menjelaskan hasil 

pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.17 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

KP -> MM 0.337618 0.338002 0.088094 0.088094 3.832471 

PKG -> MM 0.222916 0.240436 0.113417 0.113417 1.965451 

PKM -> MM 0.034002 0.050133 0.112603 0.112603 0.301960 

PR -> MM 0.240931 0.231299 0.083441 0.083441 2.887429 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Gambar 4.8 

Hasil Bootstrapping 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : KP : Kepercayaan, MM : Minat Menggunakan, PKG : Persepsi Kegunaan, PKM : 

Persepsi Kemudahan, PR : Persepsi Risiko 
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Dalam pengujian hipotesis, nilai koefisien path atau inner model menunjukkan 

tingkat signifikansi, skor koefisien path ditunjukkan oleh nilai T-Statistics. Hipotesis 

yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dua ekor (two-

tailed). Nilai T-statistics harus ≥ 1,96 untuk menyatakan hipotesis alternatif 

didukung. Apabila nilai T-statistics ≤ 1,96, maka hipotesis alternatif dinyatakan tidak 

didukung. Berdasarkan Tabel 4.17, maka dapat diambil kesimpulan apakah hipotesis 

alternatif didukung atau tidak didukung. 

 Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dan kesimpulan apakah hipotesis 

alternatif didukung atau tidak didukung. 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk persepsi kegunaan berpengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking. Pada Tabel 4.17 dapat dilihat 

bahwa nilai T-statistics dari konstruk persepsi kegunaan terhadap minat 

menggunakan internet banking yaitu 1.965451. Nilai ini memiliki arti bahwa 

T-statistics dari konstruk persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan 

internet banking ≥ 1,96. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Safeena et al. (2009), Al-Somali et al. (2008), Maharsi dan Mulyadi 

(2007), dan Suh dan Han (2002). 

2. Hipotesis 2 menyatakan bahwa konstruk persepsi kemudahan berpengaruh 

terhadap minat menggunakan internet banking. Pada Tabel 4.17 dapat dilihat 

bahwa nilai T-statistics dari konstruk persepsi kemudahan terhadap minat 
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menggunakan internet banking yaitu 0.301960. Nilai ini memiliki arti bahwa 

T-statistics dari konstruk persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan 

internet banking ≤ 1,96. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 2 tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jalal et al. (2011), Safeena et al. (2009), dan Maharsi dan 

Mulyadi (2007). Namun hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kazi (2013), Alam et al. (2009), dan Amin (2007). 

3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa konstruk persepsi risiko berpengaruh terhadap 

minat menggunakan internet banking. Pada Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa 

nilai T-statistics dari konstruk persepsi risiko terhadap minat menggunakan 

internet banking yaitu 2.887429. Nilai ini memiliki arti bahwa T-statistics dari 

konstruk persepsi risiko terhadap minat menggunakan internet banking ≥ 

1,96. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 

didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Takele 

dan Sira (2013), Safeena et al. (2009), Amini et al. (2011), dan Nasri (2011) 

4. Hipotesis 4 menyatakan bahwa konstruk kepercayaan berpengaruh terhadap 

minat menggunakan internet banking. Pada Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa 

nilai T-statistics dari konstruk kepercayaan terhadap minat menggunakan 

internet banking yaitu 3.832471. Nilai ini memiliki arti bahwa T-statistics dari 

konstruk kepercayaan terhadap minat penggunaan menggunakan internet 

banking ≥ 1,96. Berdasarkan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 4 didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Saibaba dan Naryana (2013), Rogers (2010), dan Suh dan Han (2002).  
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4.3 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, didapatkan hasil yaitu konstruk 

persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat 

menggunakan internet banking. Selain itu, didapatkan juga hasil bahwa konstruk 

persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan internet 

banking. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti melakukan validitas penemuan (finding) 

untuk mencari dan mendapatkan penjelasan terhadap hasil hipotesis yang telah diuji. 

Validitas penemuan dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal yang terkait untuk 

mendukung pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya.  

4.3.1 Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis 1, didapatkan hasil 

bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan internet 

banking. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safeena et 

al.(2009), Al-Somali et al. (2008), Maharsi dan Mulyadi (2007), dan Suh dan Han 

(2002). 

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al.(2009). 

Penelitian ini meneliti tentang persepektif pelanggan pada e-bisnis dengan studi kasus 

internet banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, kesadaran dan persepsi risiko terhadap penerimaan 

internet banking oleh konsumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi 

kegunaan berpengaruh terhadap minat dalam mengadopsi atau menggunakan online 

banking. 
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Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008). 

Penelitian ini meneliti tentang factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan online 

banking di Saudi Arabia. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel, salah 

satunya yaitu persepsi kegunaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi 

kegunaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan minat menggunakan atau pun 

mengadopsi online banking. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maharsi dan Mulyadi 

(2007). Penelitian ini meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah menggunakan internet banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan internet banking oleh 

penggunanya dan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen bank untuk 

mengevaluasi penggunaan internet banking. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi minat menggunakan internet banking salah satunya yaitu 

persepsi manfaat (persepsi kegunaan). 

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suh dan Han (2002). 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepercayaan pada penerimaan pelanggan 

internet banking berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan 

pendekatan TAM. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa minat menggunakan 

internet banking sangat berhubungan dengan persepsi kegunaan.  

Persepsi kegunaan merupakan tingkat kepercayaan bahwa dengan 

menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja sehingga persepsi ini 

membantu nasabah agar mendapatkan suatu sistem yang berguna untuk menunjang 

aktivitasnya. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dan berbagai penelitian 
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lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat 

menggunakan internet banking adalah kuat.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, responden 

merasakan bahwa penggunaan internet banking mampu meningkatkan produktivitas. 

Responden yang menggunakan layanan internet banking tidak perlu datang ke ATM 

atau Bank untuk melakukan transaksi perbankan baik transaksi transfer, pembelian 

ataupun pembayaran sehingga waktu yang biasa digunakan untuk datang ke ATM 

atau Bank dapat digunakan untuk aktivitas lainnya. Kedua, responden merasakan 

bahwa transaksi menggunakan internet banking mempersingkat waktu dalam 

bertransaksi perbankan. Transaksi perbankan melalui ATM atau bank membutuhkan 

waktu lebih dikarenakan adanya tambahan waktu untuk perjalanan menuju bank atau 

ATM dan menunggu antrian di Bank atau ATM. Responden merasakan manfaat 

ketika menggunakan internet banking dimana waktu yang harus dikorbankan untuk 

bertransaksi perbankan menjadi lebih singkat. Indikasi dalam penelitian ini konsisten 

dengan indikasi yang dihasilkan oleh penelitian Kazi (2013), Irmadhani dan Nugroho 

(2012), Hidayat (2011), dan Maharsi dan Mulyadi (2007) 

Kazi (2013) meneliti tentang pengaruh faktor-faktor pada niat untuk 

mengadopsi layanan internet banking di mahasiswa di Pakistan. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan memiliki hubungan yang signifikan 

dengan niat perilaku untuk menggunakan internet banking. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa responden sangat tertarik terhadap suatu sistem ketika sistem 

tersebut menawarkan manfaat atau kegunaan. 
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Irmadhani dan Nugroho (2012) meneliti tentang pengaruh Persepsi 

Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Computer Self Efficacy 

terhadap Penggunaan Online Banking pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa persepsi 

nasabah mengenai manfaat dari online banking yang semakin tinggi, maka akan 

meningkatkan penggunaan online banking sebagai media bagi nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan. Nasabah yang telah merasakan bahwa penggunaan 

online banking mampu meningkatkan kinerja, menambah tingkat produktifitas, 

meningkatkan efektifitas kinerja, sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan 

online banking merupakan sistem yang bermanfaat bagi nasabah akan mendorong 

nasabah untuk meningkatkan penggunaan online banking.  

Hidayat (2011) melakukan penelitian yang berjudul Persepsi Pengguna Akan 

Kemudahan dan Manfaat Teknologi Teleworking dalam Mempengaruhi Minat 

Penggunaan Teknologi Teleworking dengan studi kasus internet banking. Hasil 

penelitian yaitu Adanya persepsi manfaat penggunaan teknologi Teleworking yang 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat penggunaan teknologi 

Teleworking. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengguna merasa dengan 

adanya teknologi Teleworking kegiatan operasional perusahaan menjadi lancar dan 

sudah jarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi. Hubungan antara 

persepsi manfaat internet banking terhadap minat pengguna untuk menggunakan 

teknologi Teleworking internet banking adalah positif signifikan, hal ini 

membuktikan bahwa pengguna internet mengambil keputusan untuk menggunakan 
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teknologi Teleworking internet banking, dan manfaat dari aplikasi teknologi 

Teleworking internet banking menjadi pertimbangan yang signifikan. 

Maharsi dan Mulyadi (2007) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah menggunakan internet banking. penelitian ini 

mendukung adanya suatu pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi 

nasabah terhadap manfaat yang diperoleh dari internet banking (PU) dengan minat 

menggunakan internet banking (BI). Hal tersebut mengindikasikan bahwa nasabah 

akan lebih memilih menggunakan internet banking untuk melakukan transaksi 

perbankan bila mereka merasa internet banking bermanfaat. 

4.3.2 Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis 2, didapatkan hasil 

bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan internet 

banking. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalal et 

al.(2011), Safeena et al.(2009), dan Maharsi dan Mulyadi (2007). Namun hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kazi (2013), Alam et al.(2009), dan 

Amin (2007). 

Penelitian pertama yang tidak konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jalal et al.(2011). Penelitian ini meneliti tentang 

evaluasi pengaruh faktor online banking pada minat menggunakan E-banking. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh  faktor yang dipilih pada niat 

pelanggan untuk menggunakan internet banking di Bahrain. Hasil penelitian ini 
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menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat 

konsumen menggunakan E-Banking.  

Penelitian kedua yang tidak konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al.(2009). Penelitian ini meneliti tentang 

persepektif pelanggan pada e-bisnis dengan studi kasus internet banking. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, kesadaran dan persepsi risiko terhadap penerimaan internet banking oleh 

konsumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh 

terhadap minat dalam mengadopsi atau menggunakan online banking. 

Penelitian ketiga yang tidak konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Maharsi dan Mulyadi (2007). Penelitian ini meneliti 

tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan internet 

banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat menggunakan internet banking oleh penggunanya dan dapat menjadi masukan 

bagi pihak manajemen bank untuk mengevaluasi penggunaan internet banking. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat menggunakan 

internet banking salah satunya yaitu persepsi kemudahan.  

Penelitian pertama yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Kazi (2013). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh 

faktor-faktor pada niat untuk mengadopsi layanan internet banking di mahasiswa di 

Pakistan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak signifikan 

berpengaruh terhadap minat untuk mengadopsi internet banking di kalangan 

mahasiswa.  
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Penelitian kedua yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Alam et al.(2009). Penelitian ini menguji hubungan 

antara adopsi internet banking dengan enam faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu 

kesadaran, kemudahan penggunaan, keamanan, biaya, keengganan untuk berubah, 

dan aksesibilitas. Penelitian dilakukan di negara Malaysia. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan tidak signifikan dalam 

menentukan atau mempengaruhi adopsi internet banking .  

Penelitian ketiga yang konsisten dengan hasil pengujian hipotesis 2 yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Amin (2007). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor penentu yang mempengaruhi penerimaan internet banking 

di Bank Syariah. Faktor-faktor tersebut yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

persepsi kredibilitas, jumlah informasi, persepsi kenyamanan, dan norma sosial. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak berkorelasi 

positif dengan penerimaan internet banking di bank syariah yang diteliti. 

Persepsi kemudahan merupakan tingkat kepercayan atas kemudahan 

penggunaan dalam melakukan suatu aktivitas artinya menggunakan suatu teknologi 

akan bebas dari usaha, sehingga persepsi ini membantu nasabah agar tidak 

mengalami kesulitan dalam menggunakan suatu sistem, akan tetapi hasil dari 

penelitian ini, konstruk persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat menggunakan internet banking.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, responden 

tidaklah memerlukan usaha yang cukup keras untuk menggunakan teknologi layanan 

internet banking karena sistem internet banking merupakan sistem yang telah biasa 



94 
 

 
 

digunakan.  Responden yang merupakan mahasiswa telah terbiasa menggunakan 

internet termasuk sistem-sistem yang berbasis internet. Sehingga dalam 

menggunakan internet banking adalah hal yang biasa dan tidak memiliki hambatan. 

Kedua, kemampuan dalam bidang teknologi berbasis internet yang cukup baik 

menjadi faktor yang membuat sistem internet banking dirasakan sebagai sistem yang 

mudah dalam penggunaannya. Responden telah terbiasa dengan sistem-sistem lainnya 

yang lebih sulit sehingga ketika dihadapkan pada sistem internet banking  yang cukup 

simple, responden merasa sistem internet banking adalah sistem yang mudah. Ketiga, 

faktor keamanan dan privasi dari sebuah sistem yang dirasa kurang membuat 

responden walaupun merasakan kemudahan tetap merasakan sistem internet banking 

tidak aman untuk melakukan transaksi. Indikasi dalam penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kazi (2013), Tjini (2013), dan Irmadhani dan 

Nugroho (2012) 

Kazi (2013) meneliti tentang pengaruh faktor-faktor pada niat untuk 

mengadopsi layanan internet banking di mahasiswa di Pakistan. Hasil penelitian 

menyebutkan hubungan positif antara persepsi kemudahan penggunaan dan 

behavioral intention untuk mengadopsi layanan internet banking tidak didukung. 

Hasil ini mengindikasikan kemampuan dalam menggunakan sistem layanan internet 

banking di kalangan siswa pendidikan tinggi telah berkembang sehingga sistem 

internet banking dianggap sebuah sistem yang mudah. 

Tjini (2013) meneliti tentang pengaruh kepercayaan, persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, dan persepsi kenyamanan terhadap minat penggunaan sistem 

internet banking. Penelitiannya mengindikasikan mudah atau tidaknya web 
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digunakan tidak akan mempengaruhi sikap responden terhadap penggunaan teknologi 

tersebut karena responden saat ini telah terbiasa dengan penggunaan internet. 

Responden terbiasa dengan berbagai sistem yang diterapkan untuk mempermudah 

kegiatan mereka, sehingga tidak ada hambatan sedikitpun dalam penggunaan internet 

banking. Selain itu,  faktor keamanan dan privasi yang dirasa kurang pada sistem 

internet banking. Responden disini menyadari bahwa internet banking merupakan 

sistem yang mudah untuk digunakan dan tidak rumit, namun responden tetap merasa 

bahwa internet banking belum menjadi sebuah sistem yang cukup aman sebagai 

media untuk melakukan transaksi perbankan. 

Irmadhani dan Nugroho (2012) meneliti tentang pengaruh Persepsi 

Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Computer Self Efficacy 

terhadap Penggunaan Online Banking pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian mengindikasikan Persepsi 

Kemudahaan Penggunaan sistem oleh nasabah yang semakin tinggi akan semakin 

meningkatkan Penggunaan Online Banking, namun tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan nasabah akan mempertimbangkan hal-hal lain di luar 

kemudahan sebelum menggunakan online banking diantaranya keamanan, dan 

privasi.  

4.3.3 Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis 3, didapatkan hasil 

bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking. 
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Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Takele dan Sira (2013), 

Safeena et al.(2009), Amini et al.(2011), dan Nasri (2011). 

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Takele dan Sira 

(2013). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk mengadopsi layanan e-banking di kota Bahir 

Dar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi risiko signifikan dalam 

mempengaruhi minat untuk menggunakan E-banking 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safeena et al.(2009). 

Penelitian ini meneliti tentang persepektif pelanggan pada e-bisnis dengan studi kasus 

internet banking. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, kesadaran dan persepsi risiko terhadap penerimaan 

internet banking oleh konsumen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi 

risiko berpengaruh terhadap minat dalam mengadopsi atau menggunakan online 

banking. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amini et al.(2011). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor-faktor penentu 

penerimaan  Internet banking (IB) oleh nasabah. Faktor-faktor tersebut yaitu persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, Computer self-efficacy, ketersediaan 

akses ke interent, dan kualitas koneksi internet. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan online 

banking. 

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nasri (2011). 

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi layanan 
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internet banking di Tunisia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi layanan internet banking di Tunisia. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa persepsi risiko memiliki efek signifikan terhadap 

minat perilaku untuk menggunakan perbankan online. 

Persepsi risiko merupakan persepsi-persepsi pelanggan tentang ketidakpastian 

dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan 

sehingga persepsi ini membantu nasabah agar mendapatkan suatu sistem yang dapat 

meminimalisasi tentang ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diinginkan tersebut. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dan berbagai 

penelitian lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh persepsi risiko terhadap 

minat menggunakan internet banking adalah kuat.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, responden 

menemukan adanya ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak 

diinginkan dalam menggunakan sistem internet banking. Responden merasa bahwa 

dengan menggunakan internet banking, akan menimbulkan risiko atau keadaan yang 

akan merugikan responden diwaktu yang akan datang. Kedua, responden merasakan 

sistem keamanan dalam internet banking belum memadai. Risiko dalam bertransi 

melalui internet banking sangat berhubungan dengan faktor keamanan, kinerja, 

sosial, dan privasi dari sistem internet banking. Indikasi penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rogers (2010) dan Shomad (2013) 

Rogers (2010) meneliti tentang perilaku konsumen, persepsi risiko, 

kepercayaan, dan internet banking. Dimana salah satu dalam penelitiannya meneliti 

hubungan antara persepsi risiko dan internet banking. Hasil penelitian 
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mengindikasikan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat 

menggunakan pengadopsian sistem internet banking karena nasabah merasa sistem 

keamanan internet banking belum memadai sehingga sangat berpotensi menimbulkan 

risiko ketika melakukan transaksi.  

Shomad (2013) meneliti tentang pengaruh kepercayaan, persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap perilaku penggunaan E-Commerc. 

Dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa pengguna mendapati risiko keamanan  

ketika melakukan transaksi online sehingga menimbulkan pengaruh negatif terhadap 

minat individu dalam bertransaksi online.  

4.3.4 Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis 4, didapatkan hasil 

bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan internet banking. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saibaba dan Naryana 

(2013), Rogers (2010), dan Suh dan Han (2002).  

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saibaba dan Naryana 

(2013). Penelitian ini meneliti tentang penentu penerimaan internet banking di India. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan minat 

pelanggan untuk menggunakan layanan internet banking di India. Hasil pengujian 

hipotesis yang menyatakan kepercayaan berpengaruh positif terhadap perilaku minat 

menggunakan internet banking, di dukung.  Ini berarti bahwa kepercayaan secara 

signifikan mempengaruhi minat untuk menggunakan internet banking.  
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Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rogers (2010). 

Penelitian ini meneliti tentang sikap konsumen, kepercayaan, persepsi risiko dan 

adopsi internet banking di Uganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara kepercayaan dan adopsi internet banking.  

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suh dan Han (2002). 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh kepercayaan pada penerimaan pelanggan 

internet banking berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan 

pendekatan TAM. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa minat menggunakan 

internet banking sangat berhubungan dengan kepercayaan. 

Kepercayaan nasabah didefinisikan disini sebagai indikator keadaan 

psikologis yang mengarah pada kepercayaan dalam melakukan transaksi perbankan di 

internet, menjaga kepentingan transaksi nasabah, menjaga komitmen dalam melayani 

nasabah, dan memberikan manfaat pada penggunanya (Mahardika dan Basuki, 

2011:169). Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini dan berbagai penelitian 

lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap minat 

menggunakan internet banking adalah kuat.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, responden 

merasakan adanya manfaat dalam menggunakan internat banking. Pihak bank telah 

membuat sistem layanan internet banking yang bermanfaat bagi responden dalam 

bertransaksi perbankan. Kedua, responden merasakan bukti nyata bahwa bank telah  

menjaga kerahasiaan data dan komitmennya kepada para nasabah. Bank telah 

memberikan balasan kepada para nasabah yang telah memberikan kepercayaan 

dengan memberikan sistem layanan internet banking yang dapat menjaga kerahasiaan 
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data dan menjalankan tugas nya sesuai dengan kebutuhan nasabah meskipun tanpa 

diawasi oleh nasabah. Indikasi penelitian ini konsisten dengan penelitian Yofebinda 

et al. (2013) dan Rogers (2010) 

Yofebinda et al. (2013) melakukan penelitian tentang  pengaruh penerimaan 

teknologi, kepercayaan dan resiko terhadap niat nasabah bank untuk menggunakan 

internet banking. Hasil penelitian mengindikasikan  Kepercayaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap niat nasabah. Hal ini disebabkan karena kepercayaan 

memiliki sejumlah nilai dan manfaat yang dirasakan individu dalam menggunakan 

internet banking. 

Rogers (2010) meneliti tentang perilaku konsumen, persepsi risiko, 

kepercayaan, dan internet banking. Dimana salah satu dalam penelitiannya meneliti 

hubungan antara kepercayaan dan internet banking. Hasil penelitian mengindikasikan 

bahwa pelanggan ketika memutuskan untuk menggunakan sistem internet banking, 

mereka percaya  bahwa sistem tersebut akan melakukan seperti apa yang diharapkan 

sehingga mengurangi ketidakpastian dalam bertransaksi internet banking. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan konteks minat menggunakan internet banking 

untuk menguji teori Technology Acceptance Model (TAM). Minat (intentioni) 

adalah sumber motivasi atau perasaan bagi individu yang mendorong untuk 

melakukan apa yang ingin dilakukan ketika individu tersebut merasa aktivitas 

tersebut berharga atau berarti. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat (intention) dipengaruhi oleh 

persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi risiko (perceived risk), dan 

kepercayaan (trust). Persepsi kegunaan adalah sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi 

risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang ketidakpastian dan 

konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan suatu kegiatan. 

Kepercayaan adalah kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari 

tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan 

tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari 

kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang 

dipercaya. 
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3. Konstruk persepsi kemudahan (perceived ease of use) dalam penelitian ini 

tidak didukung. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kazi (2013), Alam et al.(2009), dan Amin (2007). Persepsi kemudahan 

adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi 

akan bebas dari usaha. 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari pengujian statistik, 

penelitian ini memberikan beberapa implikasi baik teori maupun praktik. Implikasi 

penelitian dalam teori yaitu penelitian ini dapat menambah pembuktian secara 

empiris dari penelitian sebelumnya terkait konstruk yang mempengaruhi minat 

individu menggunakan internet banking  

 Implikasi penelitian dalam praktik yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi pihak manajemen bank khususnya yang bergerak dalam layanan internet 

banking untuk memperhatikan minat, persepsi kegunaan, persepsi risiko, dan 

kepercayaan dalam meningkatkan kualitas layanan internet banking.   

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini tidak berfokus pada layanan internet banking dari bank tertentu. 

seperti diketahui bahwa setiap bank memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dalam hal layanan internet banking. Maka sebaiknya, penelitian selanjutnya 

lebih berfokus pada satu bank tertentu.  
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2. Kurangnya partisipasi responden dalam penelitian ini. Hal ini dapat terlihat 

melalui 120 kuesioner yang tidak kembali dari 305 kuesioner yang disebar.  
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DAFTAR PERTANYAAN 

Internet banking adalah pemanfaatan teknologi internet, sebagai media untuk 

melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan. Berbagai 

contoh produk dan pelayanan yang disediakan pada internet banking adalah pengaturan 

keuangan, informasi saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, fasilitas layanan, dll. 

Bagian I 

Tunjukkan tingkat kesetujuan Saudara terhadap pernyataan berikut dengan memberi 

tanda silang (x) yang sesuai pada masing-masing pernyataan, dengan menggunakan 

skala yang diberikan. 

ITEM PERNYATAAN: 

1. Persepsi Kegunaan 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 
Internet banking memungkinkan saya 
untuk menyelesaikan aktivitas 
perbankan lebih cepat. 

       

2 
Internet banking memungkinkan saya 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
layanan perbankan. 

       

3 
Internet banking memungkinkan saya 
untuk menyelesaikan aktivitas 
perbankan lebih banyak. 

       

4 
Internet banking menjadikan saya 
mempunyai kontrol lebih besar terhadap 
aktivitas keuangan di perbankan. 

       

Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
ATS : Agak Tidak Setuju 
N : Netral 
AS : Agak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 



 
 

 
 

 

2. Persepsi kemudahan 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 
Mengoperasionalkan situs internet 
banking mudah dan dapat dimengerti. 

       

2 
Sangat mudah untuk melakukan apa 
yang saya inginkan dengan 
menggunakan internet banking. 

       

3 
Belajar dalam menggunakan internet 
banking adalah suatu hal yang mudah. 

       

4 
Saya berharap akan terampil atau sudah 
terampil dalam menggunakan internet 
banking 

       

5 
Secara keseluruhan, saya berharap 
internet banking mudah dalam 
penggunaannya 

       

3. Persepsi risiko 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 
Menggunakan internet banking tidak 
memiliki resiko yang tinggi 

       

2 
Transaksi melalui internet banking 
memiliki keamanan yang tinggi 

       

3 
Internet banking dapat menjamin setiap 
kebutuhan nasabah dalam melakukan 
transaksi 

       

4 
Bank sangat menjamin keamanan 
transaksi yang dilakukan melalui 
internet banking 

       

Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
ATS : Agak Tidak Setuju 
N : Netral 
AS : Agak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 



 
 

 
 

4. Kepercayaan 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 
Situs internet banking adalah situs yang 
dapat dipercaya. 

       

2 
Saya percaya pada manfaat yang akan 
diperoleh dari keputusan saya untuk 
menggunakan internet banking. 

       

3 
Situs internet banking selalu menjaga 
janji dan komitmennya. 

       

4 
Situs internet banking selalu menjaga 
ketertarikan nasabahnya. 

       

5 
Situs internet banking akan 
melaksanakan tugasnya dengan benar 
meskipun tanpa diawasi. 

       

6 
Saya mempercayai situs internet 
banking di Bank saya. 

       

 

5. Minat menggunakan internet banking 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 
Saya akan menggunakan Internet 
Banking secara teratur di masa depan 

       

2 

Saya berharap akan tetap menggunakan 
layanan internet banking untuk 
menangani transaksi keuangan saya di 
masa depan 

       

3 
Saya akan sangat merekomendasikan 
orang lain untuk menggunakan layanan 
internet banking. 

       

Keterangan: 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
ATS : Agak Tidak Setuju 
N : Netral 
AS : Agak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 

   



 
 

 
 

Bagian II – Karakteristik Responden 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) dan 

menulis jawaban yang paling sesuai. 

1. Jenis Kelamin :  Laki Laki  Perempuan 

2. Umur :  <18th  18th - 20th  

     21th - 23th  >23th 

3. Semester :  Semester 1  Semester 3 

   Semester 5  Semester 7 

4. IPK : 

5. Jurusan di waktu SMA :  IPA   IPS   

   Lain-lain (sebutkan:..............................) 

6. Pernah Menggunakan internet banking :  Ya  Tidak 

7. Bank yang anda manfaatkan fasilitas internet banking nya : 

 Bank BCA  Bank BNI  Bank BRI  

 Bank Mandiri  Lainnya (sebutkan:.................................) 

8. Lama menggunakan internet banking : 

 < 1 tahun  1 - 3 tahun  4 – 6 tahun  

 > 6 tahun  

 

 


