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ABSTRAKSI 

Anggara, Satria. 2016. Faktor Penghambat Minat Nasabah Dalam 
Menggunakan Sistem Layanan Perbankan Berbasis Mobile Banking 
(Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 2012-2014 Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang). Skripsi. 
Malang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang faktor yang menghambat minat 

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Studi dilaksanakan pada 

mahasiswa angkatan 2012-2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya. Faktor yang termasuk dalam penelitian ini  yaitu keterbatasan informasi, 

biaya, tradisi, dan kompleksitas registrasi. Model yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Partial Least Square (PLS). PLS sendiri berorientasi pada prediksi, 

mengklarifikasi ada atau tidaknya hubungan, dan mengkonfirmasi teori. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa faktor keterbatasan 

informasi, tradisi, dan kompleksitas registrasi terbukti menjadi penghambat minat 

dalam penggunaan layanan mobile banking, sedangkan untuk faktor biaya terbukti 

tidak menjadi penghambat. 

Kata  kunci:  mobile banking, informasi, biaya, tradisi, kompleksitas registrasi, 

faktor penghambat 
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ABSTRACTION 

Anggara, Satria. 2016. Factors Hindering The Customers’ Interest In Using 
Mobile Banking Service System (A Case Study Toward Students 
Batch 2012-2014 Of The Faculty Of Economics And Business, 
University Of Brawijaya). Minor Thesis. Malang: Faculty of 
Economics And Business, Brawijaya University. 

 
 

This study aims to learn about the factors that inhibit customers' interest in using 

mobile banking services. The study was conducted on students batch 2012-2014 of 

the Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Factors included in 

this study is the lack of information, cost, tradition, and the complexity of registration. 

The model used in this study is Partial Least Square (PLS). PLS oriented to 

predictions, clarify whether there is any relationship, and confirm the theory. Based 

on these test results showed that factors of limited information, the traditions, and 

the complexity of the registration proved to be an hindering factors of interest in the 

use of mobile banking services, while the cost factor proved not to be an hindering. 

Keywords: mobile banking, information, cost, tradition, complexity of registration, 

hindering factor
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era yang semakin serba canggih ini, membuat setiap individu merasakan 

kenyamanan dalam segala aspek kehidupan. Semua kemudahan menjadikan 

setiap individu dapat melakukan berbagai hal dengan lebih efektif dan efisien. 

Adanya internet dan perkembangan IPTEK menjadikan semua serba cepat dan 

bisa dilakukan secara mobile.  

Menurut hasil statistik dari Internet World Stats pada 15 November 2015 

jumlah penduduk Indonesia mencapai 255.993.674 jiwa, di mana hal tersebut 

membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk tertinggi ke 4 di dunia.  

Gambar 1.1: Grafik Sepuluh Negara Berpenduduk Tertinggi di Dunia (dalam 
Jutaan) – 30 November 2015 

Selain itu dalam bidang teknologi khususnya penggunaan internet, Indonesia 

merupakan negara tertinggi ke-4 pengguna internet di kawasan Asia. Jumlah 

Sumber: Internet World Stats, 2015 
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pengguna internet di Indonesia menurut survei 30 November 2015 sebanyak 78 

juta pengguna. 

Gambar 1.2: Grafik Sepuluh Negara Pengguna Internet Tertinggi di Asia 
(dalam Jutaan) – 30 November 2015  

Grafik 1.2, menunjukkan Indonesia berpotensi besar untuk pemanfaatan 

internet. Dilihat dari jumlah penduduknya, sebenarnya hanya 40% saja penduduk 

Indonesia yang telah mampu mengakses internet. Meski demikian Indonesia tetap 

memiliki potensi lebih banyak untuk penggunaan layanan internet. 

Pihak perbankan sebagai lembaga yang terus berkembang melihat peluang 

yang begitu besar dari kondisi tersebut. Pihak bank menindaklanjuti kesempatan 

ini untuk dapat memaksimalkan pelayanan perbankan. Telah diluncurkan sebuah 

aplikasi layanan perbankan berbasis mobile, yang lebih dikenal dengan istilah 

layanan mobile banking atau m-banking. Layanan ini ditujukan untuk memudahkan 

para nasabah untuk mendapatkan layanan perbankan dan teknologi yang dapat 

membantu mereka mengatur transaksi finansialnya dengan lebih cepat dan 

mudah. 
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Banyaknya inovasi layanan perbankan sebagai salah satu wujud dari Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT) untuk masyarakat Indonesia. GNNT dicanangkan 

oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, 

dan lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai 

dalam melakukan transaksi keuangan, dengan azas: mudah, aman dan efisien. 

Program ini dimulai secara resmi pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Gubernur 

Bank Indonesia Bapak Agus D.W. Martowardojo. Upaya pewujudan program 

GNNT ini membawa banyak inovasi yang dilakukan para perbankan untuk 

membuat nasabahnya dapat merasakan kemudahan, keamanan, dan keefisienan 

dari layanan non tunai yang salah satunya dalam wujud layanan mobile banking 

ini.  

Mobile banking didefinisikan sebagai sarana nasabah untuk berinteraksi 

dengan bank melalui perangkat mobile, seperti ponsel atau gadget lainnya, 

(Laukkanen & Pasanen dalam Information Resources Management Association, 

(2014)). Menurut Scornavacca dalam Information Resources Management 

Association (2014), layanan mobile banking menyediakan fasilitas yang hampir 

serupa dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Definisi tersebut menunjukan 

bahwa mobile banking merupakan aplikasi perangkat teknologi yang dapat 

memberikan informasi di bidang perbankan dan sebagai efisiensi transaksi melalui 

komunikasi bergerak. Nasabah yang memanfaatkan mobile banking bisa langsung 

mengakses layanan perbankan ini kapan saja dan di mana saja melalui 

handphone mereka. 

Pengembangan fitur aplikasi berbasis TI (e-channel) merupakan salah satu 

upaya yang ditempuh perbankan untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur 

dan meningkatkan perolehan fee based income. Salah satu wujud dari e-channel 

yang merupakan fokus dari penelitian ini yakni layanan perbankan berbasis mobile 
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banking. Banyaknya jumlah pengguna M-banking ini tentunya juga akan 

mempengaruhi besarnya fee base income yang diperoleh perbankan yang 

menyediakan layanan perbankan M-banking sendiri. Menurut Kasmir (2001:109) 

fee based income adalah keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi yang 

diberikan dalam berbagai jasa bank lainnya atau selain spread based. Layanan 

perbankan yang menyumbang fee base income sendiri cukup banyak, akan tetapi 

peneliti membatasi penelitiannya pada penggunaan layanan perbankan berbasis 

M-banking. Alasan pembatasan penelitian ini yaitu masih banyaknya masyarakat 

yang masih belum atau enggan untuk menerapkan layanan mobile banking yang 

ditawarkan oleh pihak perbankan, meskipun telah terdaftar sebagai nasabah 

dalam suatu bank atau lebih. 

Layanan mobile banking sendiri sebenarnya telah dilengkapi dengan berbagai 

fitur yang memudahkan nasabah perbankan, antara lain: pengecekan saldo; 

transfer sesama dan antar bank; berbagai layanan pembayaran tagihan seperti 

telepon, listrik, dan pembayaran tiket; pembelian pulsa; dan layanan bantuan. 

Berbagai fitur tersebut tentunya memudahkan bagi penggunanya untuk melakukan 

transaksi dengan cepat, aman dan efisien. 

Melihat dalam artikel yang ditulis oleh Maulana (2015), yang dipublikasikan 

melalui Sharing Vision, didapatkan data total pertumbuhan pengguna SMS/ mobile 

banking dari 4 bank (Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI) di Indonesia mencapai 

angka 23,65 juta pengguna di awal tahun 2015. Jumlah tersebut naik 25 persen 

dari jumlah pengguna SMS/ mobile banking pada 2014 yang mencapai 18,8 juta 

pengguna. 
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Gambar 1.3: Grafik Persentase Penggunaan SMS/ Mobile Banking terhadap 
Total Nasabah 2015 

Prosentase pengguna SMS/mobile banking terhadap total nasabah yang 

tergambar pada grafik 1.3 tersebut, tampak gap yang cukup besar mengenai 

nasabah yang belum memanfaatkan produk layanan perbankan berbasis mobile 

banking itu sendiri. Fenomena ini tentunya memiliki penyebab. Secara sekilas 

peneliti merasa masih terdapat banyak rintangan dalam mengembangkan mobile 

banking di Indonesia, terlebih lagi pada masyarakat yang masih awam pada dunia 

teknologi. Beberapa perbankan di Indonesia telah berupaya melibatkan cabang 

perbankan di berbagai daerah, sebagai upaya pemerataan layanan perbankan 

dan salah satunya mobile banking, akan tetapi masih banyak hambatan yang 

membuat lambannya penerapan penggunaan layanan perbankan berbasis mobile 

banking ini. 

Berdasarkan grafik 1.3 di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah tidak 

atau belum mengaplikasikan layanan mobile banking dalam kehidupan sehari-

 Sumber: Sharing Vision, 2015 
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harinya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang 

telah ada, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tjini (2013) dan Farizi (2014) yang 

mengkaji minat perilaku individu dalam penggunaan internet banking. Serta 

penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Habibi (2015) yang mengkaji minat 

individu dalam penggunaan mobile banking syariah.  

Penelitian Tjini (2013) melakukan pengembangan model TAM dengan trust 

dan kenyamanan, hasil penelitian oleh Farizi (2014) mengkombinasikan model 

TAM dengan risiko dan trust sedangkan Habibi (2015) replikasi dari Tniji (2013) 

perbedaannya terletak pada produk layanan mobile banking pada perbankan 

syariah khususnya. Hasil penelitian dari Tniji (2013) dan Habibi (2015) cenderung 

sama yakni menunjukkan bahwa konstruk sikap berpengaruh terhadap minat 

untuk menggunakan layananan internet banking/ mobile banking, serta konstruk 

kepercayaan dan persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap sikap untuk 

menggunakan layanan internet banking/ mobile banking. Namun, konstruk 

persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap 

untuk menggunakan layanan internet banking/ mobile banking. Bisa dikatakan 

minat untuk menggunakan layanan internet banking/ mobile banking dipengaruhi 

oleh sikap, serta variabel sikap dipengaruhi oleh persepsi kepercayaan dan 

persepsi kenyamanan. Pengembangan yang ingin dilakukan oleh peneliti di sini 

yakni lebih kepada faktor-faktor penghambat minat nasabah untuk menggunakan 

layanan mobile banking.  

Peneliti juga melihat beberapa referensi dari 5 jurnal internasional yang 

serupa dengan penelitian ini. Gap penelitian dari berbagai penelitian terdahulu 

terhadap penelitian ini ada beberapa hal. Pertama, penelitian dilakukan di 

Indonesia, di mana penelitian terdahulu dilakukan di luar negeri. Sedangkan di 

Indonesia sendiri masih belum dijumpai penelitan yang berfokus pada 
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resisten/hambatan penggunaan mobile banking. Peneliti dalam menentukan 

variabel selain melihat hasil dari penelitian terdahulunya yaitu dengan didasari oleh 

3 teori ekonomi. Tiga teori tersebut yakni Teori Perilaku Konsumen yang 

melandasi peneliti menentukan variabel informasi dan tradisi sebagai faktor 

penghamabat dalam pengadopsian layanan mobile banking di Indonesia. Teori 

Biaya Transaksi merupakan teori kedua untuk mendasari diambilnya variabel 

biaya sebagai faktor penghambat layanan mobile banking di Indonesia. Teori 

Permintaan Uang menjadi teori ketiga di mana dalam teori tersebut menjelaskan 

bahwa, keberadaan teknologi dapat menekan permintaan uang. Teori ketiga 

dijadikan landasan peneliti untuk menentukan variabel kompleksitas registrasi 

yang diduga sebagai faktor penghambat layanan mobile banking di Indonesia pula. 

Variabel kompleksitas registrasi ini juga menjadi pembeda dengan penelitian yang 

telah ada. Pembeda terakhir yaitu penelitian terdahulu mayoritas menggunakan 

TAM, sedangkan penelitian ini tidak karena cenderung ingin melihat faktor 

penghambat bagi yang tidak menggunakan, sedangkan TAM melihat seberapa 

jauh kemanfaatan suatu teknologi bila diterapkan oleh penggunanya, sehingga 

dirasa kurang tepat bila menggunakan TAM karena subjek peneliti orang yang 

tidak menggunakan suatu teknologi tersebut. 

Berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan di Indonesia mayoritas fokus 

kepada faktor-faktor pendorong minat individu untuk menggunakan layanan 

perbankan berbasis internet banking. Digambarkan pada grafik 1.3 data yang telah 

dijelaskan bahwa penggunaan SMS/mobile banking mengalami peningkatan, 

akan tetapi bila dilihat dari segi persentase pengguna terhadap total nasabah bisa 

dikatakan masih cukup rendah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa 

menemukan kelemahan pada penelitian terdahulu. Peneliti merasa penelitian 

terdahulu perlu dikembangkan lagi, sehingga dapat memberikan kontribusi baru 
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dalam pengembangan layanan internet banking khususnya produk SMS/ mobile 

banking di Indonesia.  

Peneliti berharap apabila nantinya faktor-faktor yang menghambat dalam 

penggunaan layanan mobile banking diketahui, maka akan membantu 

menunjukkan langkah efektif yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak, 

khususnya pihak perbankan untuk memaksimalkan penggunaan produk layanan 

mobile banking. Diharapkan penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi 

berbagai pihak, seperti perbankan yang dapat memberikan edukasi dan inovasi 

yang efektif untuk para nasabah baik yang sudah maupun yang belum 

menggunakan layanan mobile banking. Selain itu pihak perbankan dapat 

menambah jumlah fee base income dengan memaksimalkan jumlah pengguna 

layanan mobile banking. Secara tidak langsung kegiatan tersebut juga 

memberikan dampak pada perekonomian, yaitu membantu merealisasikan 

program GNNT. Program tersebut selain mengurangi jumlah uang beredar dan 

biaya pencetakan uang, transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan 

m-banking akan lebih efektif dan efisien karena bisa melakukan transaksi sesuai 

kebutuhan kapan saja dan di mana saja.  

Penelitian yang dilakukan peneliti memilih subjek penelitian pada mahasiswa 

angkatan 2012-2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 

yang masih belum menggunakan sistem layanan perbankan berbasis mobile 

banking. Peneliti memilih subjek mahasiswa karena mahasiswa termasuk dalam 

kategori terpelajar dan dianggap telah melek teknologi, apalagi mahasiswa 

Jurusan Ilmu Ekonomi pasti memahami tentang layanan mobile banking, selain itu 

mahasiswa mayoritas telah memiliki rekening dengan kata lain telah menjadi 

nasabah di suatu bank atau bahkan bisa lebih dari satu bank. Mahasiswa UB mulai 

tahun angkatan 2013, Kartu Tanda Mahasiwa (KTM) yang diberikan pada awal 
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perkuliahan telah diaktifkan juga sebagai kartu ATMnya, jadi secara otomatis 

mahasiswa mulai angkatan tersebut telah menjadi nasabah suatu bank. Akan 

tetapi peneliti masih menjumpai mahasiswa yang belum menggunakan layanan 

mobile banking. Fenomena tersebut membuat peneliti ingin meneliti faktor yang 

masih menyebabkan terhambatnya minat untuk menggunakan layanan mobile 

banking, sehingga, populasi tersebut dirasa tepat untuk dijadikan sebagai subjek 

penelitian. 

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik 

meneliti fenomena tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul “Faktor 

Penghambat Minat Nasabah dalam Menggunakan Sistem Layanan Perbankan 

Berbasis Mobile Banking (Studi Kasus pada Mahasiswa Angkatan 2012-2014 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Penggunaan mobile banking masih belum maksimal walaupun sudah di era 

yang serba canggih dan cepat ini. Hal ini terlihat dari sedikitnya pengguna mobile 

banking dibandingkan dengan jumlah nasabah perbankan, padahal mobile 

banking menawarkan kemudahan dan efisiensi kepada pihak penggunanya. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti faktor yang dianggap menjadi 

faktor penghambat dalam penggunaan sistem layanan perbankan berbasis mobile 

banking. Faktor tersebut diperoleh dari beberapa artikel, penelitian terdahulu, dan 

memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada nasabah yang belum 

menggunakan mobile banking secara acak mengenai alasan mereka belum 

menggunakan sistem layanan perbankan berbasis mobile banking tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah keterbatasan informasi, 

biaya, tradisi, dan kompleksitas registrasi menjadi penyebab kurangnya minat 

nasabah atau penghambat untuk menggunakan layanan mobile banking?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui berbagai faktor yang masih 

membuat nasabah perbankan enggan untuk menggunakan sistem layanan 

perbankan berbasis mobile banking. Sehingga tujuan dalam penelitian ini yaitu 

“Mengklarifikasi keterbatasan informasi, biaya, tradisi, dan kompleksitas registrasi 

sebagai faktor penghambat minat nasabah untuk menggunakan layanan mobile 

banking”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, harapankan dapat memberikan berbagai manfaat, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis: 

Dapat mengembangkan teori dan penelitian dari yang telah ada 

sebelumnya.  

2. Manfaat praktis: 

a) Nasabah/ Konsumen 

Memperoleh kemudahan melakukan berbagai aktifitas perbankan 

seperti: monitoring informasi rekening, melakukan transaksi 

keuangan, dan melaksanakan berbagai pembayaran secara 

online sehingga lebih cepat, aman, dan efisien. 

b) Bank 

a. Dapat memberikan edukasi atau pemahaman yang lebih 

tentang mobile banking beserta dampak yang dapat diambil.  

b. Dapat menjadi acuan perbankan dalam melakukan upaya 

inovasi, edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat untuk 

memaksimalkan penggunaan layanan mobile banking, yang 
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selanjutnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan 

perbankan (fee base income). 

c. Dapat mempermudah jangkauan pelayanan nasabah dan 

meningkatkan efisiensi operasional. 

c) Ekonomi Makro 

a. Peningkatan pengguna layanan mobile banking, dapat 

mengurangi jumlah uang kartal yang setiap periode harus di 

cetak, sehingga biaya pencetakan uang baru bisa berkurang 

atau bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain.  

b. Di sisi perekonomian, bila pengguna layanan mobile semakin 

meningkat, maka efektifitas dan efisiensi transaksi semakin 

meningkat, cepat, dan aman, sehingga diharapkan laju 

pertumbuhan perekonomian semakin meningkat pula. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Permintaan Uang untuk Tujuan Transaksi 

 Teori yang dikembangkan oleh Baumol (dalam Nopirin, 1993) mengulas 

beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi. 

Pendekatan teori menggunakan penentuan persediaan barang yang sering 

dipakai dalam dunia perusahaan. Teori tersebut menganalisa tingkah laku individu, 

baik itu rumah tangga maupun perusahaan dan menganggap pendapatan mereka 

diterima hanya sekali, misalnya sekali setiap sebulannya, namun individu tersebut 

harus membelanjakannya selama satu bulan secara merata. Pada teorinya ini, ada 

penentuan berapa besarnya uang kas yang harus dipegang setiap saat dengan 

ongkos/ biaya minimum yang harus dikeluarkan. Kekayaan individu dianggap 

berupa uang kas dan atau surat berharga yang menghasilkan bunga, serta adanya 

ongkos/ biaya untuk menukarkan surat berharga tersebut dengan uang kas. 

 Perkembangan teknologi juga menjadi fokus dari teori Baumol. Teori ini 

menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dapat mengurangi permintaan uang 

yang ingin dipegang oleh setiap individu. Kemajuan teknologi yang menyebabkan 

turunnya biaya transaksi dan berakibatkan rata-rata kas yang dipegang oleh setiap 

individu menurun. Hal ini dapat dimisalkan dengan dipakainya sistem komputer 

atau telepon dalam kegiatan transaksi. Tanpa mengambil uang terlebih dahulu dari 

tabungan di bank, nasabah dapat melakukan transaksi melalui media sarana 

sistem komputerisasi, seperti bertransaksi melalui mesin ATM atau internet 

banking yang jalankan di komputer, laptop, dan media lain yang dapat mengakses 

internet. Selain itu juga terdapat layanan SMS banking ataupun mobile banking 

yang dirancang untuk mempermudah nasabahnya melakukan transaksi maupun 
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kegiatan perbankan lainnya melalui ponsel. Semakin berkembangnya teknologi 

yang demikian dapat menyebabkan turunnya permintaan uang. 

2.2 Teori Perilaku Konsumen dalam Layanan Mobile Banking 

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori ekonomi mikro 

yakni teori perilaku konsumen sebagai dasar penelitiannya. Hal ini sebagai salah 

satu bentuk pengembangan penelitian, sekaligus poin yang membedakan 

penelitian ini dengan yang penelitian serupa terdahulunya. Teori Perilaku 

konsumen (consumer behavior), merupakan teori yang mempelajari bagaimana 

individu menentukan pilihannya di antara berbagai pilihan yang dihadapi dengan 

memanfaatkan sumberdaya (resources) yang dimilikinya. Menurut Lembaga 

Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Azzahra (2013), teori 

perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada 

prinsip dasar utilitarianisme.  

Perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu 

membuat keputusan dalam membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan 

dimiliki (waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

nantinya akan dikonsumsi. Cakupan dari perilaku konsumen meliputi semua 

aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan, mengkonsumsi, menggunakan 

produk, dan mengevaluasinya setelah membeli dan mengkonsumsi produk atau 

jasa yang dipilih (Suryani, 2013). 

Mengacu pada pendapat Engel, Blackwell, dan Miniard (1994) agar dapat 

memahami perilaku konsumen secara tepat, pemasar perlu memperhatikan 

tindakan langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengonsumsi 

dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului  

dan mengikuti tindakan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang  dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi, 
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apakah melalui internet, tetangga, atau menanyakan pada tenaga penjual. Ketika 

produknya berisiko tinggi, maka konsumen akan mencari informasi lebih banyak 

untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Konsumen yang 

yakin akan keunggulan manfaat dari suatu produk, maka konsumen akan membeli 

dan mengonsumsi produk tersebut. Perilaku yang dilakukan antar konsumen tentu 

akan beragam sesuai dengan kondisi konsumen, situasi, dan kondisi eksternal 

yang mempengaruhinya.  

Menurut Gordon B. Davis dalam Sutabri (2012: 1) informasi didefinisikan 

sebagai data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi 

si penerima dan mempunya nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau 

keputusan mendatang. Sedangkan menurut Sutanta (2003: 11) manfaat dari 

informasi salah satunya untuk mengurangi risiko kegagalan. Adanya informasi 

akan mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi 

dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan akan dapat dikurangi 

dengan pengambilan keputusan yang tepat. Dari kedua definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa adanya informasi sangatlah penting, khususnya untuk 

pengambilan keputusan dan mengurangi risiko yang akan terjadi. Nasabah yang 

memiliki informasi yang banyak akan tidak ragu untuk mengadopsi sistem M-

banking, karena nasabah tersebut telah meminimalisir risiko yang dapat terjadi dari 

berbagai informasi yang telah dia miliki. 

Solomon (dalam Suryani, 2013) berpendapat bahwa, perilaku konsumen yang 

merupakan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh internal, sosial, 

situasional dan eksternal. Keempat faktor inilah yang perlu diperhatikan dalam 

mengkaji perilaku konsumen. Faktor internal konsumen seperti persepsi, motivasi, 

pembelajaran, sikap, kepribadian, dan gaya hidup akan berpengaruh terhadap 

preferensi produk dan merk dalam pengmbilan keputusan konsumen. Pengaruh 
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sosial seperti budaya, sub-budaya, kelas sosial, dan keanggotaan kelompok juga 

perlu diperhatikan oleh pemasar karena dapat mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan. Faktor situasional yaitu seperti lingkungan fisik dan waktu meskipun 

sifat faktor ini sulit dikendalikan oleh pemasar, namun jika pemasar dapat 

memahami secara tepat faktor tersebut, maka akan bermanfaat dalam 

mempengaruhi konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001), ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen, di antaranya yaitu faktor psikologis. Faktor 

tersebut memiliki beberapa macam, yaitu: 

1. Motivasi merupakan suatu kebutuhan yang memberikan suatu 

rangsangan untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas apa yang 

orang tersebut butuhkan 

2. Persepsi merupakan proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan 

mengintepretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti 

mengenai hal yang berkaitan tersebut 

3. Pembelajaran merupakan perubahan pada perilaku individu yang muncul 

dari pengalaman yang didapatkan 

4. Keyakinan yaitu pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu, dan 

sikap menggambarkan penilaian, pemasaran, dan kecenderungan yang 

relatif konsisten dari seseorang atas sebuah obyek atau gagasan. 

Ada empat spesifikasi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut 

Kotler dan Keller (2006), yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor Sosial 

a. Group (Kelompok Acuan) 
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Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap maupun perilaku individu. 

Kelompok yang berpengaruh langsung terhadap seseorang atau individu 

dinamakan membership group atau kelompok keanggotaan. Membership group 

ini terdiri dari dua jenis yaitu primary groups yakni seperti keluarga, teman, 

tetangga dan rekan kerja. Sedangkan secondary groups, yakni yang lebih 

formal dan hanya sedikit berinteraksi secara rutin, seperti kelompok 

keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat dagang. 

b. Family Influence 

Keluarga berpengaruh besar dalam perilaku pembelian atau kegiatan 

konsumsi. Keluarga merupakan kelompok konsumen yang paling penting dan 

berpengaruh dalam masyarakat. Setiap anggota keluarga ada peran masing-

masing seperti suami, istri, dan anak, di mana para pelaku pasar telah 

memeriksa masing-masing peran tersebut pasti memiliki kebutuhan yang tidak 

sama sehingga dalam pembelian produk dan jasa akan ada perbedaan. 

c. Roles and Status 

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, 

seperti keluarga, klub, dan organisasi. Kedudukan seseorang dapat ditentukan 

berdasarkan peran dan statusnya, dengan kata Iain tiap peran membawa 

sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang memilih produk yang 

dapat menunjukkan peran dan status mereka di masyarakat, seperti pejabat 

sering memakai mobil mewah dan pakaian mahal dalam kesehariannya  

2. Faktor Personal 

a. Economic Situation 
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Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk yang 

akan digunakan. Kondisi ekonomi seseorang sangatlah mempengaruhi 

pemilihan produk dan keputusan pada suatu produk tertentu. Contoh peran 

keadaan ekonomi yaitu konsumen dengan kondisi ekonomi yang sangat 

memungkinkan mayoritas akan memilih membeli Iphone ketika ingin 

menggunakan smartphone, sedangkan orang dengan kondisi ekonomi 

menengah ke bawah akan memilih smartphone dari Cina yang cenderung lebih 

murah.  

b. Lifestyle 

Pola kehidupan seseorang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan atau 

minat, dan opini. Para individu yang datang dari kebudayaan, kelas sosial dan 

pekerjaan yang sama, berkemungkinan memiliki perbedaan tentang gaya 

hidup. 

c. Personality and self concept 

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada 

kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, 

contohnya: orang yang percaya diri, dominan suka bersosialisasi, otonomi, 

defensif, mudah beradaptasi, dan agresif. Setiap individu memiliki gambaran 

diri yang kompleks dan perilaku seseorang cenderung konsisten dengan 

konsep diri tersebut. 

d. Age and Life Cycle 

Orang-orang mengubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan siklus 

kehidupannya. Rasa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan rekreasi 

seringkali berhubungan dengan umur. Keputusan pembelian juga dibentuk oleh 

family life cycle. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering 

diperhatikan oleh para pelaku pasar. Hal ini kemungkinan dikarenakan oleh 
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adanya perbedaan yang besar dalam umur antara pihak yang menentukan 

strategi marketing dan orang-orang yang membeli produk atau jasa. 

e. Occupation 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli, 

contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari catering yang 

datang ke tempat kerja, para eksekutif membeli makan siang dari full service 

restoran, sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya dari rumah 

atau membeli dari restoran cepat saji terdekat. 

3. Faktor Psyhological 

a. Motivation 

Motivasi menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Kotler dan Keller, 2006) 

adalah the driving force within individual that impulse to action. Definisi tersebut 

mengandung arti bahwa motivasi merupakan kekuatan penggerak yang 

menyebabkan atau memaksa seseorang untuk bertindak atau melakukan 

kegiatan. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hierarki, dari yang paling 

mendesak sampai paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, 

sosial, harga diri dan pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling 

mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi 

motivator dan orang tersebut akan rnencoba untuk memuaskan kebutuhan 

paling penting berikutnya. 

b. Perception 

Persepsi menurut Kotler (dalam Kotler dan Keller 2006) adalah proses 

yang digunakan individu untuk mamilih, mengorganisasi, dan mengartikan 

masukan informasi guna menciptakan suatu gambaran yang berarti dari 

lingkungan sekitarnya. Informasi memang sangat penting dalam mewujudkan 

suatu persepsi seseorang terhadap suatu hal. 
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c. Learning 

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang, dan sebagai 

hasil dari informasi terbaru yang diterima (didapatkan dari membaca, diskusi, 

observasi dan berpikir) atau dari pengalaman sesungguhnya, maupun 

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan menyediakan 

dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama. 

d. Beliefs and Attitude 

Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempercayai 

sesuatu. Beliefs dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman 

(Kotler dan Amstrong, 2004), sedangkan attitudes adalah evaluasi, perasaan 

suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang 

pada sebuah obyek atau ide. 

4. Faktor Cultural 

a. Subculture 

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan dan 

pengalaman hidup serta keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah 

(Kotler dan Amstrong, 2004). Jadi meskipun konsumen pada negara tersebut 

bervariasi, akan tetapi mempunyai suatu kesamaan, nilai, sikap, dan 

perilakunya, namun juga seringkali berbeda secara dramatis. 

b. Social Class 

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan 

perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja misalnya 

pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan 

lainnya. 
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Berdasarkan berbagai uraian tentang teori perilaku konsumen yang dijelaskan 

oleh para ahli dan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari perilaku konsumen sebagai teori yang mempelajari bagaimana 

seseorang memutuskan pilihannya di antara berbagai pilihan yang dihadapi 

dengan mempertimbangkan beberapa sumberdaya (resources) yang dimilikinya 

untuk mendapatkan barang atau jasa demi mendapatkan manfaat yang lebih dari 

penggunaan atau mengkonsumsi suatu produk. Teori perilaku konsumen di atas 

dapat digunakan dalam mengkaji sumberdaya yang dimiliki oleh para nasabah 

terkait penggunaan layanan perbankan berbasis mobile banking dalam penelitian 

ini. 

Proses pengadopsian suatu produk atau teknologi menurut pandangan 

tradisional mengikuti tahapan AIETA (Awareness, Interest, Evaluation, Trial, 

Adoption) menurut Suryani (2008), yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap Awareness (kesadaran) 

Pada tahap ini konsumen mengetahui adanya ide-ide baru, tetapi informasi 

yang diterima sangat terbatas. Contoh konsumen mendengar bahwa ada 

laptop yang sekarang beratnya sangat ringan dan praktis, tetapi konsumen 

masih belum tahu benar manfaat dan keunggulannya. 

2. Tahap Interest (menaruh minat) 

Pada tahap ini konsumen mulai menaruh minat terhadap inovasi dan 

mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi tersebut. Konsumen 

akan berusaha mencari di media cetak, melihat TV, atau bertanya kepada  

 konsumen lain tentang produk baru yang didengar atau diketahuinya. 

3. Tahap Evaluation (penilaian) 

Pada tahap ini, konsumen melakukan penilaian terhadap produk baru 

berdasarkan informasi yang diperoleh dan mencoba mengaitkannya 
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dengan kondisinya sebelum memutuskan mencoba produk. Konsumen 

akan membandingkan produk yang baru ini dengan produk lainnya yang 

ada di pasar, sehingga sampai timbul keputusan mencoba atau tidak atas 

produk baru tersebut. Ketika konsumen sudah tahu merek laptop mana 

yang baru yang menurutnya paling sesuai dengan keinginan dan 

harapannya, maka konsumen akan memutuskan mencoba produk laptop 

baru tersebut. 

4. Tahap Trial (pencobaan) 

Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau mencoba inovasi (produk 

baru) untuk memastikan kegunaannya dan kemampuan produk dalam 

memenuhi harapannya. 

5. Tahap Adoption (penerimaan) 

Pada tahap ini, konsumen berdasarkan evaluasinya selama mencoba 

produk dan merasakan hasilnya, akan memutuskan menggunakan produk 

jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya. 

Model di atas ternyata mempunyai keterbatasan dalam menjelaskan proses 

pengambilan keputusan inovasi yang dipandang sebagai proses yang kompleks, 

oleh karena itu model tersebut diperbaiki oleh model Proses Pengambilan 

Keputusan Inovasi. Model Proses Keputusan Inovasi memiliki tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a) Knowledge (Pengetahuan) 

Untuk memasarkan produk baru pemasar melakukan komunikasi 

pemasaran. Informasi yang disampaikan oleh pemasar mengenai produk 

baru akan diterima dan dipahami oleh konsumen. Tingkat pemahaman 

konsumen terhadap produk baru dipengaruhi oleh informasi, pengalaman 
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dalam menggunakan produk, masalah dan kebutuhan yang dirasakan serta 

norma-norma yang ada dalam sistem sosial. 

b) Persuasion (Persuasi) 

Setelah konsumen mengetahui, maka akan terbentuk sikap terhadap 

produk baru. Konsumen bisa senang atau tidak terhadap produk baru yang 

diketahuinya. Sikap konsumen ini dipengaruhi oleh persepsinya tentang 

karakteristik produk baru. Beberapa hal yang akan konsumen pertanyakan 

antara lain seperti: “Apakah produknya mempunyai keunggulan relatif?”, 

“Apakah produk baru ini lebih cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapannya?”, “Apakah produk baru ini tidak rumit cara penggunaan dan 

pemasangannya?”, “Apakah produk baru ini kelihatan kebaruannya?”, 

“Apakah produk baru ini dapat dicoba?”. Persepsi atas karakteristik produk 

ini akan mempengaruhi keputusannya. 

c) Decision (Keputusan) 

Berdasarkan persepsi dan evaluasinya konsumen akan mengambil 

keputusan. Ada dua jenis keputusan yang dibuat oleh konsumen yakni 

mengadopsi atau menolak. Ketika konsumen memutuskan mengadopsi 

produk baru, maka ada dua kemungkinan keputusan yang dibuat, yaitu akan 

mengadopsi secara terus menerus atau tidak berkesinambungan. Demikian 

juga dalam hal menolak, konsumen bisa menolak secara terus menerus atau 

hanya pada kondisi tertentu saja. 

d) Implementation (Implementasi) 

Setelah konsumen memutuskan membeli, maka konsumen akan 

melaksanakan keputusannya dalam mengadopsi produk baru. Pada tahap 

ini konsumen mulai menggunakan produk baru untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

e) Confirmation (Konfirmasi) 
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Selama menggunakan inovasi (produk baru) konsumen akan 

mengevaluasi apakah produk baru yang digunakan ini dapat dilanjutkan atau 

dihentikan penggunaannya dan menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan 

harapan dan keinginannya. 

2.3 Teori Ekonomi Biaya Transaksi 

Seperti yang telah kita ketahui, pandangan neoklasik menganggap pasar 

berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun karena pembeli (consumers) 

dianggap memiliki informasi yang sempurna dan penjual (producers) saling 

berkompetisi, sehingga menghasilkan harga yang rendah. Bertolak belakang 

dengan pandangan tersebut, faktanya informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan 

proses jual-beli bisa sangat asimetris. Kondisi menimbulkan adanya biaya 

transaksi, yang merupakan biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, 

dan pemaksaan pertukaran.  

Menurut Yustika (2012), ekonomi biaya transaksi (transaction cost economics) 

merupakan salah satu alat analisis yang popular dalam ilmu ekonomi 

kelembagaan. Ekonomi biaya transaksi ini sering digunakan untuk mengukur 

efisien atau tidaknya desain kelembagaan. Teori biaya transaksi menggunakan 

transaksi sebagai basis unit analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk 

sebagai dasar unit analisis. Teori ekonomi kelembagaan juga diformulasikan oleh 

teori Coase (Coase Theorem) yang mengklarifikasi tentang biaya transaksi dalam 

teori ekonomi neoklasik. Coase mendemonstrasikan bahwa inefisiensi dalam 

ekonomi neoklasik bisa terjadi bukan hanya akibat adanya struktur pasar yang 

tidak sempurna atau penjelasan standar lainnya, melainkan karena adanya 

kehadiran secara implisit biaya transaksi. Salah satu contoh teori koase yakni 

kasus monopoli. Pada kasus ini, inefisiensi bukan hanya terjadi akibat struktur 

pasar yang terkosentrasi, namun juga disebabkan kesulitan pihak monopolis 
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menentukan jumlah pembeli dan harus menegosiasikan di antara mereka. Pada 

kasus eksternalitas, inefisiensi terjadi jika biaya sosial produksi melebihi biaya 

privat produksi (eksternalitas negatif), sehingga perusahaan tidak mampu 

memberikan kompensasi bagi tambahan biaya tersebut. 

Pada kenyataannya, untuk mendefinisikan biaya transaksi bukanlah hal yang 

gampang, namun, sebagai upaya untuk mengerjakan investigasi konsep biaya 

transaksi sangatlah berguna untuk mengenali bentuk dan struktur sebuah 

pertukaran/ transaksi (Furubotn dan Richter, 1991:8 dalam Yustika 2012). Menurut 

Williamson (dalam Yustika, 2012), transaksi terjadi bila barang dan jasa ditransfer 

melalui teknologi yang terpisah. Satu tahap aktivitas berhenti dan tahap yang lain 

dimulai.  Selanjutnya, Coase menunjukkan bahwa "jika pekerja pindah dari 

departemen (divisi) Y ke departemen (divisi) X, dia tidak pindah karena perubahan 

harga relatif, tetapi dia pindah karena diminta untuk melakukannya". Akhirnya, 

Commons (dalam Yustika, 2012) menyatakan bahwa "unit terakhir dari sebuah 

aktivitas harus mengandung ketiga prinsip, yaitu konflik (conflict), saling 

menguntungkan (mutually), dan ketertiban (order). Unit itu tidak lain adalah 

transaksi".  

2.3.1 Biaya Transaksi Menurut Para Ahli 

Mburu (dalam Yustika, 2012) biaya transaksi adalah: (1) biaya pencarian dan 

informasi; (2) biaya negosiasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi 

kontrak; dan (3) biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan, dan 

pemenuhan/pelaksanaan (compliance). Secara lebih detail, proses negosiasi 

sendiri bisa sangat panjang dan memakan banyak biaya. Seluruh pelaku 

pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan lainnya. Serikat 

kerja dan pihak manajemen perusahaan misalnya, setiap saat harus melakukan 

proses negosiasi baru secara periodik. Kemudian pengukuran juga dapat sangat 
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mahal, karena menyangkut keinginan untuk mengetahui secara mendalam 

terhadap suatu barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan. Contoh lain 

misalnya pembeli mobil, misalnya, individu tersebut bukan sekadar ingin tahu 

mengenai harga, melainkan juga informasi lain tentang kondisi mesin, keiritan 

bahan bakar, kenyamanan mobil, kelengkapan interior, dan lain sebagainya. 

Akibat kekurangan informasi inilah yang menimbulkan tambahan biaya transaksi. 

Terakhir, penegakan pertukaran juga memuncukan biaya transaksi. Jika dalam 

sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik, maka 

biaya transaksi berikutnya bisa ditekan, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, 

dibutuhkan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa 

berlangsung, yang tentu saja ini menimbulkan biaya transaksi. 

 Furubotn dan Richter (dalam Yustika, 2012) menunjukkan bahwa biaya 

transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar (market transaction costs) dan 

biaya melakukan hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan 

(managerial transaction costs). Di samping itu, ada juga rangkaian biaya yang 

diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik 

kelembagaan (political transaction costs). Jenis biaya transaksi dibedakan 

menurut dua tipe: (1) biaya transaksi "tetap" (fixed transaction costs), yaitu 

investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan 

(institutional arrangements) dan (2) biaya transaksi "variabel" (variable transaction 

costs), yakni biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi. Pada poin 

ini, sifat dari biaya transaksi sama dengan ongkos produksi, di mana keduanya 

mengenal konsep biaya tetap dan biaya variabel. Cuma, dalam identifikasi yang 

mendalam, tentu membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam biaya 

transaksi tidak semudah apabila membandingkannya dalam biaya produksi. 
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Secara spesifik, biaya transaksi pasar (market transaction costs) bisa 

dikelompokkan secara lebih rinci sebagai berikut: 

a. Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai 

biaya untuk pencarian/searching dan informasi). 

b. Biaya untuk mengeksekusi kontrak/ concluding contracts (biaya negosiasi 

dan pengambilan keputusan). 

c. Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang 

dalam kontrak (enforcing the contractual obligations). 

Biaya transaksi manajerial meliputi: (1) biaya penyusunan (setting up), 

pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan 

dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk 

dalam fixed transaction costs dan (2) biaya menjalankan organisasi, yang 

kemudian bisa dipilah dalam dua sub kategori: (a) biaya informasi dan (b) biaya 

yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah 

(across a separable interface). 

Terakhir, biaya transaksi politik (political transaction costs) berhubungan 

dengan penyediaan organisasi dan barang publik yang diasosiakan dengan aspek 

politik. Secara umum, biaya transaksi politik ini tidak lain adalah biaya penawaran 

barang publik yang dilakukan melalui tindakan kolektif dan bisa dianggap sebagai 

analogi dari biaya transaksi manajerial. Secara khusus, biaya ini meliputi: (1) biaya 

penyusunan, pemeliharaan, dan perubahan organisasi politik formal dan informal; 

(2) biaya untuk menjalankan politik (the costs of running polity). Biaya ini adalah 

pengeluaran masa sekarang untuk hal-hal yang yang bekaitan dengan "tugas 

kekuasaan" (duties of sovereign) [menurut Furubotn dan Richter, 2000: 44-47 

(dalam Yustika, 2012)]. 
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Pada sudut pandang yang lain, biaya transaksi tersebut dapat pula dipisahkan 

menjadi biaya transaksi sebelum kontrak (ex-ante) dan setelah kontrak (ex-post). 

Biaya transaksi ex-ante adalah biaya membuat draf, negosiasi, dan mengamankan 

kesepakatan. Sedangkan biaya transaksi ex-post  meliputi: (1) Biaya kegagalan 

adaptasi (maladaption) ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan yang telah 

dipersayaratkan; (2) Biaya negosiasi/ tawar-menawar (haggling costs) yang terjadi 

jika upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak 

(ex-post); (3) Biaya untuk merancang dan menjalankan kegiatan yang 

berhubungan dengan struktur tata kelola pemerintahan (tidak selalu pengadilan) 

apabila terjadi sengketa; dan (4) Biaya pengikatan agar komitmen yang telah 

dilakukan bisa dijamin. 

2.3.2 Biaya Transaksi dalam Pengaplikasian Mobile Banking 

 Ketika melakukan tindakan, seseorang sering kali tidak dapat dihindarkan dari 

yang namanya biaya. Tidak terkecuali dalam hal pengadopsian suatu teknologi. 

Usry dan Hamer (1991:26) memberikan pandangan bahwa, biaya adalah suatu 

nilai tukar prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. 

Guna mendapatkan manfaat dari layanan mobile banking tentu juga ada biaya 

transaksi yang harus dikeluarkan. Peneliti akan mengulas biaya transaksi terkait 

pengadopsian layanan mobile banking berdasarkan pelakunya, dibagi menjadi tiga 

pelaku.  

 Biaya transaksi yang pertama dalam pengadopsian layanan mobile banking 

dilihat dari sisi nasabah. Pada pengadopsian layanan mobile banking, nasabah 

tentu akan mengeluarkan biaya tambahan selama proses pengadopsian, sehingga 

dapat menikmati manfaatnya. Peneliti membagi menjadi dua tahapan biaya 

transaksi yang harus dikeluarkan nasabah dalam pengadopsian layanan mobile 

banking. 
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1. Biaya untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan 

nasabah. Sebelum membuat suatu tindakan seseorang akan mencari tahu 

semua hal yang sesuai dengan apa yang ia ingin dapatkan. Tindakan 

tersebut entah secara sadar atau tidak, nasabah mengeluarkan biaya 

untuk informasi yang ingin diketahuinya tersebut, misalkan biaya yang 

dibutuhkan untuk browsing, baik melalui smartphone-nya, warnet, ataupun 

media lainnya. Contoh lain dari biaya transaksi ini yaitu, ketika nasabah 

tersebut datang langsung ke kantor cabang maupun unit bank terdekat 

untuk menanyakan informasi terkait mobile banking, nasabah minimal akan 

mengeluarkan biaya transportasi dan opportunity cost berupa waktu yang 

harus diluangkan untuk datang langsung ke bank daripada melakukan 

kegiatan lainnya. 

2. Biaya untuk dapat menerapkan layanan, hingga mendapatkan 

manfaatnya. Dalam pengaplikasian layanan mobile banking, nasabah 

harus memiliki smartphone ataupun gadget yang kompatibel. Biaya yang 

dapat menjadi suatu pertimbangan dalam menggunakan layanan mobile 

banking ini salah satunya yakni biaya untuk alat mobile-nya itu sendiri. 

Biaya lain yang perlu dipertimbangakn yaitu biaya paket data untuk 

mengakses jaringan internet, yang selanjutnya untuk mengakses layanan 

mobile banking. Biaya terakhir yang perlu dipertimbangkan yakni biaya 

tambahan yang dikenakan oleh bank kepada nasabah pengguna layanan 

mobile banking. Biaya ini dikenakan apabila melakukan transaksi antar 

bank. 

Biaya transaksi yang kedua dilihat dari sisi perbankan atau bank yang 

menyediakan layanan mobile banking untuk nasabahnya. Pihak perbankan alam 

menyediakan layanan perbankan berbasis mobile banking, tentu 
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mempertimbangkan biaya penyediaan layanan dan keuntungan dari adanya 

layanan mobile banking itu sendiri. Berbagai biaya yang perlu di keluarkan 

perbankan untuk penyediaan layanan mobile banking di antaranya yakni: biaya 

pembuatan aplikasi mobile banking, biaya pembaruan aplikasi atau perbaruan 

layanan dan biaya promosi tentang layanan mobile banking.   

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh pihak perbankan ketika 

adanya layanan mobile banking. Hal pertama, perbankan dapat memberikan 

layanan yang lebih efektif dan efisien kepada nasabah secara nonstop, tanpa 

mengenal hari libur. Kedua, antrian nasabah di teller akan berkurang, sehingga 

dapat mengurangi jumlah sumber daya manusia khususnya teller bank. 

Pengurangan jumlah SDM dapat menekan biaya gaji karyawan. Ketiga, dari 

kemudahan layanan yang diberikan, akan mempermudah nasabah untuk 

melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga jumlah transaksi bisa 

meningkat, selanjutnya fee base income juga akan meningkat. 

Biaya transaksi yang ketiga dilihat dari sisi ekonomi makro atau pemerintah 

terkait adanya layanan mobile banking. Pada sisi ekonomi makro atau pemerintah, 

biaya transaksi terkait dengan layanan mobile banking bisa dikatakan cukup 

banyak, seperti biaya dalam penyediaan akses jaringan internet guna mendukung 

layanan mobile banking. Adanya mobile banking akan membuat lebih cepatnya 

transaksi, sehingga juga dapat mempercepat laju perekonomian. Ketika bank 

mendapat tambahan pendapatan atau fee base income yang naik dari adanya 

layanan ini, maka akan menambah pajak untuk pemerintah dari bank 

tersangkutan. Layanan mobile banking ini sesuai dengan program BI terkait 

GNNT, yang mana dapat mengurangi jumlah uang beredar khususnya uang tunai 

yang dipegang oleh masyarakat. 
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2.4 Mobile Banking sebagai Sarana Kemudahan Bertransaksi 

Mobile banking dalam penelitian ini menjadi tema yang diangkat. Seperti yang 

telah dibahas dalam latar belakang, peneliti melihat fenomena tentang mobile 

banking pada masa yang serba cepat ini. Peneliti melihat masih banyak gap antara 

jumlah nasabah dengan jumlah nasabah yang telah mengaplikasikan mobile 

banking dalam kehidupannya. Peneliti masih merasa belum semua individu atau 

nasabah yang benar-benas mengerti tentang apa itu mobile banking. 

2.4.1 Pengertian Mobile Banking 

Mobile banking didefinisikan sebagai sarana nasabah untuk berinteraksi 

dengan bank melalui perangkat mobile, seperti ponsel atau gadget lainnya, 

(Laukkanen & Pasanen dalam Information Resources Management Association 

(2014)). Menurut Scornavacca dalam Information Resources Management 

Association (2014), layanan mobile banking menyediakan fasilitas yang hampir 

serupa dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Sedangkan Mattila (2003) 

menjelaskan bahwa mobile banking adalah layanan perbankan melalui saluran via 

wireless. Definisi tersebut menunjukkan bahwa mobile banking merupakan 

aplikasi perangkat teknologi yang dapat memberikan informasi di bidang 

perbankan melalui komunikasi bergerak. 

2.4.2 Tujuan Diciptakannya Mobile Banking 

 Tujuan dari diciptakannya mobile banking menurut Information Resources 

Management Association (2014), memudahkan nasabah dalam mendapatkan 

layanan perbankan. Pengguna layanan mobile banking akan dimudahkan dalam 

segala urusan perbankannya tanpa dibatasi oleh waktu dan tanpa harus datang 

ke bank maupun mencari mesin ATM terdekat kecuali harus melakukan setoran 

maupun penarikan uang (cash). 
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2.4.3 Manfaat Mobile Banking 

Kusumo (2010) menjelaskan bahwa jasa mobile banking merupakan 

modifikasi dari internet banking yang menghubungkan bank dengan klien dari jarak 

jauh melalui jaringan internet. Berkat mobile banking, nasabah dapat memperoleh 

layanan perbankan 24 jam sehari tanpa harus datang ke kantor cabang bank untuk 

transaksi personal. Mobile banking dipilih nasabah dalam melakukan kegiatan 

perbankan karena mudah digunakan, praktis, lebih aman (berbasis nomor telepon 

seluler), bersahabat dan nyaman. Adapun berbagai fitur yang dapat digunakan 

dalam mobile banking yakni info saldo, transfer, isi ulang pulsa, pembayaran 

maupun pembelian barang dan jasa secara online melalui mobile banking. 

Berbagai pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa manfaat mobile banking 

sebagai penyedia informasi perbankan yang dapat diakses dengan mudah dan 

mendapat informasi secara cepat kapanpun dan di manapun seseorang tersebut 

berada, selama sarana mobile orang tersebut tersambung dengan jaringan 

internet. Artinya mobile banking memberikan kemudahan pelayanan bagi 

penggunanya untuk mengakses informasi tanpa terbatas waktu dan tidak perlu 

datang ke kantor terdekat, sehingga arus informasi yang diterima oleh seseorang 

dengan mobile banking akan terasa lebih efisien dan dapat segera dijadikan suatu 

pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan orang tersebut. 

2.4.4 Keterbatasan Mobile Banking 

Mobile banking memiliki keterbatasan dalam sistem dan penggunaannya. 

Kelemahan dari mobile banking terletak pada kecepatan data atau jaringan 

internet yang digunakan untuk mengakses saat melakukan transaksi yang 

terbilang cukup lambat (Wibowo, 2011). Mobile banking sangat membutuhkan 

jaringan internet, sehingga sangat penting dari pengguna layanan mobile banking 

untuk memiliki sambungan internet ke perangkat mobile yang digunakan. Menurut 
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Hadi (2015) kelemahan dari mobile banking adalah ketergantungan terhadap 

ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan. Jika terjadi blankspot 

atau ketidaktersediaan jaringan, maka layanan mobile banking tidak bisa 

dilakukan. Hal tersebut bukanlah tanggungjawab dari pihak bank melainkan 

tanggungjawab penyedia operator seluler dan internet provider yang digunakan 

oleh nasabah. Kelemahan lainnya justru muncul dari aspek non teknis. Bahaya 

tersebut bisa muncul ketika orang lain (pihak ketiga) mengetahui nomor PIN 

pengguna mobile banking. Kondisi ini akan berdampak tingkat kenyamanan 

nasabah berbanding terbalik dengan tingkat keamanan yang didapatkan oleh 

nasabah.  

2.4.5 Keunggulan Mobile Banking 

Mobile banking adalah suatu sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa sistem 

pelayanan e-banking dengan kelengkapan lainnya menggunakan layanan internet 

yang dapat langsung diakases di beberapa jenis gadget, seperti Blackberry, 

Android, IOS, dan Java. Keunggulan utamanya, yakni adanya Personal 

Identification Number (PIN) dan m-Token. PIN dan m-Token menjamin keamanan 

serta keotentikan data para nasabah dalam bertransaksi. Mobile banking 

mempermudah nasabah yang untuk melakukan transaksi perbankan dengan 

cukup melalui internet di gadget mereka atau via SMS. 

2.4.6 Aplikasi Mobile Banking 

Layanan perbankan berbasis mobile banking itu sendiri merupakan layanan 

yang menggunakan bentuk aplikasi yang dapat di akses melalui gadget yang 

didukung dengan adanya internet. Pembeda antara produk layanan perbankan 

berbasis internet banking dengan mobile banking secara sederhana terletak pada 

media penerapan dan cara mengaksesnya. Ketika seorang nasabah 

menggunakan layanan internet banking, nasabah tersebut dapat menggunakan 
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layanan tersebut di mana saja asalkan tersambung dengan jaringan internet, 

misalnya bisa melalui computer, warnet, laptop, tablet maupun smartphone dan 

cara mengakses mobile banking bisa langsung melalui website dari bank yang 

digunakan oleh nasabah. Sebelum menggunakan mobile banking, aplikasi mobile 

banking perlu di-download dan di-install terlebih dahulu. Nasabah bisa 

menggunakan berbagai layanan perbankan kapanpun dan di manapun nasabah 

tersebut berada, selama masih gadgetnya yang dimilikinya tersambung dengan 

jaringan internet. 

2.4.7 Fitur dari Mobile Banking  

Layanan perbanakan berbasis aplikasi mobile banking ini memiliki multifungsi. 

Beberapa fitur yang dapat dinikmati pelanggan, di antaranya: 

1. Akses informasi saldo 

2. Mentransfer dana baik sesama bank maupun antar bank.  

3. Pembelian produk yang menggunakan e-payment lain yang telah bekerja 

sama dengan pihak bank yang bersangkutan. 

4. Mengisi ulang tagihan prabayar, seperti pengisian pulsa dan e-money.  

5. Pembayaran tagihan, seperti tagiha PLN, TELKOM, kartu kredit, tiket, 

pendidikan, zakat, infaq, cicilan, dan berbagai pembayaran lainnya. 

6. Mengetahui informasi lokasi ATM terdekat yang didukung oleh sistem 

GPS, serta beberapa layanan lainnya yang dapat nasabah pengguna m-

banking nikmati.  

Berbagai keuntungan ditawarkan oleh layanan perbankan berbasis mobile 

banking ini, terutama pada efisiensi waktu, sehingga nasabah dapat menggurangi 

biaya transportasi, tidak perlu mengantri, dan pelayanan dapat dilakukan 24 jam. 

Transaksi semakin mudah dan mempercepat laju perputaran uang, khususnya 

uang yang ada dalam deposito nasabah, Pada segi keamanan, layanan mobile 
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banking ini sudah mengalami banyak perkembangan, sehingga sudah mampu 

dipertanggungjawabkan keamanannya. Nasabah juga dimanjakan dengan 

banyaknya fitur layanan, sehingga memberikan layanan yang efektif sesuai 

keinginan nasabah pengguna layanan. 

Nasabah yang telah menerapkan layanan mobile banking ini masih sedikit bila 

dibandingkan dengan total nasabahnya. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan 

analisis terkait faktor yang menjadi penghambat penggunaan mobile banking itu 

sendiri. Peneliti nantinya akan menggunakan teori perilaku konsumen sebagai 

teori dasarnya dan teori biaya transaksi sebagai teori pendukungnya. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang bersumber dari berbagai 

penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu telah 

menguraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian yang didapatkan, tema 

penelitiannya serupa, dan dapat dijadikan sebagai acuan atau tandasan empiris 

bagi peneliti. Berbagai penelitian terdahulu dijadikan acuan bagi peneliti adalah 

sebagi berikut: 
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Tabel 2.1: Matrik Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

N. 

Rammile 

dan J. Nel 

(2011) 

Memahami 

hambatan 

penggunaan 

M-banking 

Melalui 

Penerapan 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

di Afrika 

Selatan 

(IU) Niat menggunakan M-banking 

(EOU) Kemudahan penggunaan 

(U) Kegunaan/ manfaat 

(IFB) Keterbatasan informasi 

(IB) Hambatan persepsi 

(TB) Hambatan tradisi 

(RB) Hambatan risisko 

(VB) Hambatan biaya 

(UB) Hambatan penggunaan 

1. Sebelum penilaian dari 

model pengukuran 

dengan EQS dilakukan 

uji normalitas 

multivarian.  

2. EQS digunakan untuk 

membuat berbasis 

kovarian model 

persamaan struktural 

3. Melakukan analisis 

faktor konfirmatori 

(CFA) 

Hasil penilaian model struktural 

menunjukkan bahwa kedua hambatan 

biaya dan hambatan tradisi memiliki 

pengaruh negatif yang kuat pada 

kegunaan yang dirasakan. Hambatan 

penggunaan dan hambatan informasi 

juga memiliki pengaruh negatif yang 

kuat pada kedua persepsi kemudahan 

penggunaan dan hambatan biaya. 

Persepsi kemudahan penggunaan 

memiliki pengaruh positif yang kuat 

pada kegunaan yang dirasakan dan 

niat menggunakan m-banking, 

sementara manfaat yang dirasakan 

memiliki pengaruh positif yang kuat 

pada perilaku niat menggunakan m-

banking. 
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Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

Faisal 

Iddris 

(2013) 

Hambatan 

untuk 

Menggunakan 

Mobile 

banking: 

Studi kasus di 

Ghana 

Karakteristik Demografi (usia, 

tingkat pendapatan, pengalaman 

penggunaan ponsel dan status 

perkawinan). Melalui kuesioner 

untuk mengetahui faktor-faktor 

penolak m-banking. Ada 15 faktor 

penolak yaitu: 

1. Mbanking membutuhkan 

pengetahuan dan pembelajaran 

2. Mbanking menarik biaya 

tambahan 

3. Jaringan telekomunikasi kurang 

4. Saya lebih memilih untuk pergi ke 

cabang bank daripada 

menggunakan layanan 

MBanking 

5. Jika ponsel saya hilang dapat 

digunakan oleh pihak ketiga 

1. Kuesioner digunakan 

lima poin skala Likert 

untuk mengukur 

variabel pada 

nonpengguna dari 

mbanking 

2. Data dilihat 

frekuensinya dengan 

menggunakan SPSS 

3. Analisis statistik 

sederhana digunakan 

untuk menentukan nilai 

rata-rata, standar 

deviasi dan analisis 

variabel yang penting. 

4. Identifikasi hambatan 

adopsi m-banking 

dianalisis dalam dua 

cara, yaitu: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas responden tidak 

menggunakan jenis layanan mobile 

banking. Empat alasan utama untuk 

menolak MBanking adalah: 

1. Mbanking membutuhkan 

pengetahuan dan pembelajaran 

2. Mbanking menarik tambahan biaya 

3. Jaringan telekomunikasi kurang 

4. Konsumen cenderung lebih memilih 

untuk pergi ke cabang bank 

daripada menggunakan layanan 

MBanking. 



 
 

37 
 

Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

untuk mencuri uang dari rekening 

bank saya 

6. Saya tidak memiliki cukup saldo 

di account saya 

7. Kurangnya informasi tentang 

mbanking 

8. Biaya pembelian ponsel yang 

cocok untuk mbanking tinggi 

9. Sulit untuk menggunakan m-

banking 

10. Saya mengetahui tentang mobile 

banking  

11. Bank saya akan mengirim saya 

pesan teks yang tidak perlu 

12. Tak satu pun dari temanteman 

saya adalah menggunakan 

ponsel untuk transaksi perbankan 

13. Bank saya tidak menawarkan 

mbanking  

a. Metode langsung 

berdasarkan skor 

rata-rata responden 

mengenai 

pentingnya daftar 15 

kemungkinan alasan 

untuk menolak M -

banking dengan 

menggunakan 

indeks skor dari 1 

sampai 5 

b. Tabulasi silang 

faktor demografi: 

Marital Status, 

Umur, tingkat 

pendapatan, gender 

dan Jumlah tahun 

(pengalaman) 
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Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

14. Baterai telepon selular sering 

cepat habis selama transaksi 

15. Saya tidak memiliki rekening 

bank 

terhadap faktor 

penolakan 

Joel D. 

Rumanyik

a dan 

Robert 

Galan 

Mashenen

e (2015) 

Hambatan 

Penerapan E-

Commerce 

Pada UKM Di 

Tanzania: 

Review A 

Variabel Independen (Hambatan E-

Commerce) 

1. Infrastruktur telekomunikasi 

buruk 

2. Buruknya sistem keamanan e-

commerce 

3. Kurangnya pendidikan dan 

pelatihan IT 

4. Kebijakan pemerintah yang 

lemah 

5. Pajak yang tinggi dikenakan pada 

layanan e-commerce 

6. Kurangnya kesiapan dan 

keyakinan sosial budaya  

7. Kurangnya modal 

Menggunakan 

pendekatan kuantitatif 

analisis deskriptif 

Variabel  yang muncul 

sering diidentifikasi dan 

dianalisis secara 

deskriptif dan disajikan 

dalam sebuah tabel 

setelah diperhitungkan 

frekuensi dan 

persentasenya 

Temuan menunjukkan bahwa 

infrastruktur telekomunikasi yang buruk, 

sistem keamanan  ecommerce yang 

buruk, Kurangnya pendidikan dan 

pelatihan IT, kurangnya kesiapan dan 

kepercayaan sosial budaya serta 

kurangnya ahli IT signifikan menjadi 

hambatan dari penerapan ecommerce 

pada UKM di Tanzania. 
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Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

8. Kurangnya ahli IT 

9. Perubahan teknologi mendadak 

10. Kurangnya standar komunikasi 

yang jelas 

Variabel Dependen 

Penerapan E-Commerce Di antara 

UKM di Tanzania 

Salem 

Ben 

BRAHIM, 

dan 

Maroua 

DRIDI 

(2015) 

Faktor di balik 

Hambatan 

Penerapan 

MobileBankin

g: Studi Kasus 

Konsumen 

Tunisia Kasus 

Konsumen 

Tunisia 

Hambatan penggunaan 

Hambatan biaya 

Hambatan risiko 

Hambatan tradisional 

Hambatan persepsi 

Niat untuk Menggunakan 

Persepsi kemudahan penggunaan 

Manfaat yang didapat 

1. menggunakan 

tabulasi sederhana 

dan tabulasi silang,  

2. analisis faktor 

exploratory (EFA) dan 

3. regresi menggunakan 

SPSS software Versi 

21. 

Hasil menunjukkan bahwa: 

1. Manfaat yang dirasakan dan 

persepsi kemudahan penggunaan 

positif menentukan niat untuk 

mengadopsi, 

2. Hambatan biaya dan tradisi/ gaya 

hidup/ kebiasaan memiliki efek 

negatif yang signifikan pada 

manfaat yang dirasakan dari 

Mbanking  

3. Hambatan penggunaan memiliki 

dampak negatif pada persepsi 
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Penulis Judul Variabel Model Hasil Penelitian 

kemudahan penggunaan layanan 

Mbanking.  

4. Mereka juga menunjukkan bahwa 

risiko dan hambatan persepsi tidak 

memiliki pengaruh masingmasing 

pada manfaat yang dirasakan dan 

kemudahan penggunaan. 

Tommi 

Laukkane

n dan 

Vesa 

Kiviniemi 

(2010) 

Peran 

Informasi 

dalam 

Perlawanan 

Mobile banking 

di Finlandia 

X1: Informasi dan petunjuk bank 

Y1: Hambatan penggunaan, 

Y2: Hambatan nilai, 

Y3: Hambatan risiko, 

Y4: Hambatan tradisi, 

Y5: Hambatan persepsi. 

1. Pengukuran dan 

hipotesis didasarkan 

pada teori resistensi 

konsumen 

(Consumer 

Resistance Theory) 

dan literatur 

sebelumnya 

2. Diuji dengan 

Structural Equation 

Modeling (SEM) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Informasi dan bimbingan yang 

ditawarkan oleh bank memiliki efek 

paling signifikan terhadap 

penurunan penghalang/ hambatan 

penggunaan, diikuti oleh hambatan 

gambar/persepsi, hambatan nilai 

dan hambatan risiko.  

2. Informasi dan bimbingan 

menunjukkan tidak berpengaruh 

pada hambatan tradisi. 

 Sumber: Data diolah 
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Posisi penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulunya yaitu sebagai 

pengembangan penelitian yang fokus analisisnya pada variabel yang diduga 

menjadi faktor penghambat minat nasabah untuk menggunakan layanan mobile 

banking. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini bila dibandingkan 

penelitian sebelumnya, baik itu menjadi gap riset ataupun pengembangan 

penelitian sejenis. Pertama, penelitian dilakukan di Indonesia, di mana penelitian 

terdahulu dilakukan di luar negeri. Sedangkan di Indonesia sendiri masih belum 

dijumpai penelitan yang berfokus pada resisten/hambatan penggunaan mobile 

banking. Peneliti dalam menentukan variabel selain melihat hasil dari penelitian 

terdahulunya yaitu dengan didasari oleh 3 teori ekonomi. Tiga teori tersebut yakni 

Teori Perilaku Konsumen yang melandasi peneliti menentukan variabel informasi 

dan tradisi sebagai faktor penghamabat dalam pengadopsian layanan mobile 

banking di Indonesia. Teori Biaya Transaksi merupakan teori kedua untuk 

mendasari diambilnya variabel biaya sebagai faktor penghambat layanan mobile 

banking di Indonesia. Teori Permintaan Uang menjadi teori ketiga di mana dalam 

teori tersebut menjelaskan bahwa, keberadaan teknologi dapat menekan 

permintaan uang. Teori ketiga dijadikan landasan peneliti untuk menentukan 

variabel kompleksitas registrasi yang diduga sebagai faktor penghambat layanan 

mobile banking di Indonesia pula. Variabel kompleksitas registrasi ini juga menjadi 

pembeda dengan penelitian yang telah ada. Pembeda terakhir yaitu penelitian 

terdahulu mayoritas menggunakan TAM, sedangkan penelitian ini tidak karena 

cenderung ingin melihat faktor penghambat bagi yang belum menggunakan, 

sedangkan TAM melihat seberapa jauh kemanfaatan suatu teknologi bila 

diterapkan oleh penggunanya, sehingga dirasa kurang tepat bila menggunakan 

TAM karena subjek peneliti orang yang belum menggunakan suatu teknologi 

tersebut. 
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2.6 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai beberapa faktor yang diperkirakan 

menjadi faktor penghambat dalam penggunaan sistem layanan perbankan 

berbasis mobile banking di atas, maka kerangka pikir teoritis yang diberikan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Teoritis 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan 

masalah, maka hipotesis penelitian ini yaitu keterbatasan informasi, biaya, tradisi, 

dan kompleksitas registrasi mengenai mobile banking menjadi faktor penghambat 

minat penggunaan layanan mobile banking bagi nasabah. 

Keterbatasan Informasi 

 

Biaya 

Tradisi 

Penghambat Minat 

Penggunaan M-

banking 

Kompleksitas Registrasi 

Sumber: Dikembangkan dengan modifikasi peneliti 



43 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bagian metode penelitian secara garis besar menjelaskan jenis pendekatan 

penelitian, tahap-tahap pelaksanaan penelitian dan alat analisis yang digunakan. 

Format dasar bab metode penelitian ini meliputi: 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan 

teknik pengambilan data yaitu kuesioner. Peneliti memilih menggunakan metode 

analisis Partial Least Square (PLS). Penggunaan metode tersebut yakni sesuai 

dengan fungsinya yaitu meregresi untuk ilmu sosial dengan pendekatan yang 

berorientasi pada prediksi. Jadi dengan menggunakan metode PLS peneliti ingin 

memprediksi hambatan apa saja yang menjadi penghambat dalam penggunaan 

layanan m-banking. Selain itu dengan menggunakan metode PLS ini tidak 

didasarkan oleh banyak asumsi, data yang diamati bebas yakni tidak harus 

berdistribusi normal serta sampel data tidak harus dalam jumlah yang besar.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian mengenai layanan perbankan berbasis mobile banking ini dilakukan 

di tempat dan waktu sebagai berikut: 

3.2.1 Tempat Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya dengan menggunakan kuesioner online. Kuesioner ditujukan pada 

mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang yang 

masih belum menggunakan sistem layanan perbankan berbasis mobile banking. 

Peneliti memilih tempat penelitian di FEB, UB, Malang ini selain untuk menghemat 

waktu maupun biaya, peneliti juga melihat mahasiswa fakultas tersebut termasuk 
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kedalam golongan terpelajar dan cukup memahami teknologi termasuk layanan 

mobile banking. Akan tetapi mayoritas masih belum menggunakan layanan mobile 

banking tersebut. Sehingga peneliti merasa tepat memilih lokasi penelitian di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

  Periode pengumpulan data, yaitu penyebaran kuesioner, dilakukan pada Juni 

2016. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perilaku konsumen, di mana 

dalam teori tersebut peneliti ingin mengkaji dalam sisi sumberdaya yang dimiliki 

nasabah terkait penggunaan layanan perbankan berbasis mobile banking. Melihat 

kondisi lapangan tentang masih banyak nasabah yang masih enggan 

menggunakan layanan perbankan berbasis mobile banking, peneliti akan mengkaji 

sumberdaya dari pihak nasabah seperti apakah nasabah telah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan terkait mobile banking itu sendiri.  

Dari informasilah nasabah dapat mengetahui semua hal tentang mobile 

banking, baik itu manfaat yang bisa didapatkan, risiko maupun keunggulan dari 

produk mobile banking. Dari situ nasabah juga akan mendapatkan hal baru, atau 

pembelajaran tentang apa itu mobile banking dan seperti apa dampaknya 

sehingga nasabah bisa mempertimbangkan untuk mengaplikasikannya dalam 

kesehariannya atau tidak. Selain itu informasi yang didapatkan oleh nasabah itu 

nanti juga akan membentuk persepsi dari nasabah tersebut terhadap penggunaan 

layanan mobile banking. Jadi dalam teori perilaku konsumen ini penulis mencoba 

menganalisis faktor penghambat penggunaan layanan mobile banking yang 

dipengaruhi oleh keterbatasan informasi yang dialami oleh para nasabah yang 

belum penerapkan mobile banking.  
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Berlandaskan teori perilaku konsumen peneliti juga ingin mengkaji akan 

perilaku nasabah perbankan terhadap layanan mobile banking. Peneliti ingin 

menganalisis seperti apa tradisi atau lebih tepatnya gaya hidup, pola pikir maupun 

kebiasaan dari nasabah terhadap penggunaan layanan mobile banking. Melihat 

apakah nasabah lebih terbiasa untuk menerima layanan langsung ke bank yang 

bersangkutan. Lebih puas dengan mendapatkan layanan langsung dengan pergi 

ke bank atau ATM daripada menggunakan layanan mobile banking.   

Dengan berlandaskan teori biaya transaksi peneliti menganalisi berbagai 

biaya dari layanan mobile banking yang diperkirakan menjadi hambatan dari 

penerapan penggunaan layanan mobile banking. Hal ini biasa jadi pertimbangan 

seseorang untuk mengambil keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan 

suatu produk atau tidak.  

Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah x1 

(keterbatasan informasi), x2 (biaya), x3 (tradisi), dan x4 (kompleksitas registrasi) 

serta variabel y (penghambat minat penggunaan mobile banking). Variabel akan 

diukur indikatornya menggunakan skala likert dengan empat skala prioritas. 

Tabel 3.1: Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Keterbatasan 
Informasi 

(X1) 

Keterbatasan 
informasi adalah 
berbagai penyebab 
kurangnya 
pengetahuan nasabah 
tentang layanan 
mobile banking 
beserta dampak yang 
dapat diambil. 

1. Kemudahan dalam memperoleh 
pengetahuan tentang layanan mobile 
banking. 

2. Kemudahan akses internet di daerah 

tempat tinggal dalam mendukung 

layanan mobile banking. 

3. Sosialisasi dan edukasi dari pihak 

bank terhadap nasabahnya mengenai 

layanan mobile banking. 

4. Persepsi terhadap adanya risiko 
dalam penggunaan layanan mobile 
banking. 
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Variabel Definisi Operasional Indikator 

Biaya (X2) 

Biaya merupakan 
segala beban biaya 
yang harus 
dikeluarkan bila 
menggunakan mobile 
banking. 

1. Jenis ponsel yang digunakan oleh 
nasabah. 

2. Biaya pembelian media yang 
kompatibel untuk penggunaan layanan 
mobile banking. 

3. Biaya paket data untuk mengakses 
jaringan internet. 

4. Adanya biaya tambahan dalam 
mendapatkan layanan perbankan 
berbasis mobile banking  

Tradisi (X3) 

Tradisi yaitu gaya 
hidup, pola pikir dan 
kebiasaan para 
nasabah yang lebih 
puas mendapatkan 
layanan langsung ke 
bank daripada 
menggunakan sarana, 
seperti layanan 
mobile banking.  

1. Frekuensi nasabah dalam 
mengakses internet melalui ponsel. 

2. Frekuensi nasabah dalam 
melakukan transaksi. 

3. Kemudahan penerapan layanan 
mobile banking bagi semua nasabah. 

4. Kepuasan serta kebiasaan nasabah 
bila mendapat layanan langsung ke 
bank. 

Kompleksitas 
Registrasi 

(X4) 

Kompleksitas 
registrasi merupakan 
segala proses yang 
cukup banyak dan 
harus dilengkapi oleh 
para nasabah bila 
nasabah tersebut 
ingin menikmati 
layanan mobile 
banking. 

1. Persyaratan yang banyak dan harus 
dilengkapi untuk registrasi layanan 
mobile banking. 

2. Kejelasan tahapan dalam registrasi 
layanan mobile banking. 

3. Keharusan pengakitvasian ke bank 
yang bersangkutan untuk dapat 
menikmati layanan mobile banking. 

4. Terbatasnya waktu dari nasabah 
untuk melakukan aktivasi ke bank. 

Penghambat 
Minat 

Penggunaan 
M-banking 

(Y) 

Penghambat minat 
penggunaan m-
banking merupakan 
berbagai faktor yang 
dapat mengurangi 
minat para nasabah 
untuk menggunakan 
layanan mobile 
banking. 

1. Pemahaman nasabah terhadap 
layanan mobile banking. 

2. Kesediaan nasabah mengeluarkan 

tambahan biaya untuk menggunakan 

layanan mobile banking. 

3. Kenyamanan nasabah tanpa harus 

menggunakan layanan mobile banking. 

4. Prosedur pendaftaran yang dirasa 

rumit. 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan individu dan obyek penelitian yang memiliki 

sejumlah kualitas serta ciri-ciri yang telah diterapkan berdasarkan kualitas dan ciri 

Sumber: Berbagai sumber, diolah (2016)  
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tersebut seharusnya memiliki suatu persamaan karakteristik. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya, Malang tahun angkatan 2012-2014. Di mana pada angkatan 2012 ada 

1.323 mahasiswa, angkatan 2013 ada sebanyak 1.145 mahasiswa dan angkatan 

2014 ada 1.034 mahasiswa. Sehingga populasi dari penelitian ini sejumlah 3.502 

mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang 

angkatan 2012-2014.  

Peneliti memilih subjek mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya, Malang karena mahasiswa termasuk dalam kategori terpelajar, apalagi 

mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pasti memahami tentang layanan mobile 

banking. Selain itu mahasiswa mayoritas memiliki rekening dengan kata lain telah 

menjadi nasabah di suatu bank atau bahkan bisa lebih dari satu bank. Mahasiswa 

Universitas Brawijaya mulai tahun angkatan 2013, Kartu Tanda Mahasiwa (KTM) 

yang diberikan pada awal perkuliahan telah diaktifkan juga sebagai kartu ATMnya, 

jadi secara otomatis mahasiswa mulai angkatan tersebut telah menjadi nasabah 

suatu bank. Akan tetapi peneliti masih menjumpai mahasiswa yang belum 

menggunakan layanan mobile banking. Fenomena tersebut membuat peneliti ingin 

meneliti faktor yang masih menyebabkan terhambatnya minat untuk menggunakan 

layanan mobile banking, sehingga, populasi tersebut dirasa tepat untuk dijadikan 

sebagai subjek penelitian. 

Sampel merupakan bagian dari populasi di mana keberadaan sampel yang 

diamati akan mewakili kondisi dari populasinya. Metode pengambilan sample 

menggunakan non probability sampling. Metode tersebut menegaskan bahwa 

semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel.  Pada bagian tertentu ada yang secara sengaja tidak dimasukkan 

dalam pemilihan untuk mewakili populasinya, sedangkan teknik sampling yang 
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digunakan adalah convenience sampling, dengan tingkat kesalahan sebesar 5% 

dari daftar pengambilan sampel yang dianggap representative. Convenience 

sampling itu sendiri merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan 

sampel, selama orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2008). Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

Slovin, sebagai berikut: 𝐧 =
𝐍

𝟏+𝐍𝐞𝟐 

𝐧 =
𝟑𝟓𝟎𝟐

𝟏 + (𝟑𝟓𝟎𝟐 𝐱 (𝟓%𝟐))
 

 𝐧 = 𝟑𝟓𝟗 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah seluruh anggota populasi 

e = Total terjadinya kesalahan, yaitu 5% 

Perhitungan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin di atas, menghasilkan jumlah minimal sampel 

sebanyak 359 mahasiswa serta dikhususkan pada mahasiwa FEB, UB, Malang 

yang tidak menggunakan layanan mobile banking. Tujuan dari peneliti ingin 

mengetahui faktor penghambat minat penggunaan layanan mobile banking 

sehingga subjek penelitian tersebut cocok untuk penelitian ini. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Cara mengumpulkan data dilakukan melalui kuesioner online menggunakan 

aplikasi Google Forms dan menggunakan kuesioner non online pada mahasiswa/i 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang tahun angkatan 
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2012-2014 yang tidak menggunakan layanan mobile banking. Hal ini dilakukan 

untuk menghemat waktu dan biaya penelitian sekaligus untuk dapat mendapatkan 

responden secara acak. Data dari kuesioner online diperoleh melalui akun sosial 

media Facebook dan Line dengan menyebarkan link kuesioner ke grup ataupun 

masing-masing personal teman di sosial media dan minta tolong untuk membantu 

menyebarkan link tersebut juga. Untuk kuesioner non online disebarkan langsung 

ke mahasiswa FEB, UB secara acak dan kebetulan yang ditemui. Cara tersebut 

diharap dapat memberikan data secara efektif dan efisien serta diharap data dapat 

tersebar secara merata. Sebelum responden mengisi kuesioner, diajukan 

pertanyaan terlebih dahulu, yaitu: 

1. Apakah Saudara/i merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang tahun angkatan 2012-2014? 

2. Apakah Saudara/i merupakan nasabah dari suatu bank atau lebih dari satu 

bank?(BRI, BNI, BCA, Mandiri) 

3. Apakah Saudara/i pernah menggunakan layanan mobile banking yang 

telah disediakan oleh bank anda? 

  Karena teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah non probability sampling, maka tidak semua orang memiliki kesempatan 

untuk menjadi responden. Oleh karena itu, pengajuan pertanyaan screening 

sangat diperlukan untuk menyaring responden yang benar-benar sesuai untuk 

mengisi kuesioner. 

3.5.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif 

kuantitatif. Data ini diperoleh dari pengamatan secara langsung di lapangan 

melalui kuesioner. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka. 

Pengukuran menggunakan scoring dengan skala Likert. Skala likert digunakan 
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untuk mengukur persepsi, pendapat, sikap seseorang atau sekelompok terhadap 

tanggapan tentang fenomena sosial. Beberapa pertanyaan akan berada dalam 

satu kontinu antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Bobot penilaiannya 

antara nilai 1 (sangat setuju) hingga 4 (sangat tidak setuju). 

Tabel 3.2: Scoring Pengukuran 
 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti 

 Dalam penelitian ini menggunakan 4 skor, karena peneliti secara tidak 

langsung ingin memaksa narasumber untuk memberikan jawaban yang pasti. 

Sehingga tidak menggunakan bobot penilaian dengan 5 ataupun 7 skor yang 

memberikan kesempatan narasumber memberikan jawaban ragu-ragu. Hal ini 

dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat menjawab 

permasalahan dari penelitian ini. 

3.6 Metode Analisis 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah diulas pada bab 

sebelumnya, maka analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan Partial 

Least Square (PLS). 

3.6.1 Partial Least Square (PLS) 

Menurut Ghozali (2006), Partial Least Square (PLS) merupakan model 

persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau 

varian. PLS adalah suatu pendekatan alternatif dari pendekatan SEM berbasis 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 4 
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kovarian yang kemudian bergeser menjadi berbasis varian. Selain itu, alasan 

peneliti menggunakan PLS adalah metode analisis ini lebih efektif di mana dapat 

menyelesaikan regresi berganda yang sering terdapat permasalahan spesifik pada 

data, seperti jumlah data yang relative kecil, adanya data yang hilang, terjadinya 

multikolinearitas dan tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data yang digunakan 

tidak harus berdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. Informasi yang 

dihasilkan dari pengolahan data melalui PLS bisa lebih efisien dan lebih mudah 

diinterpretasikan. PLS dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel laten. PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi 

teori dan menganalisis konstruk yang dibentuk. PLS yang berbasis varian lebih 

bersifat memprediksi (predictive model) sedangkan SEM yang berbasis kovarian 

umumnya menguji kausalitas atau teori. 

Tujuan PLS tidak lain untuk membantu peneliti dalam melakukan prediksi. 

Model formalnya mendefinisikan variabel laten sebagai linear agregat dari 

indikator-indikatornya. Perlu diketahui sebelumnya, variabel laten merupakan 

variabel yang memiliki nilai data berupa angka atau kuantitatif akan tetapi tidak 

menunjukkannya secara langsung atau masihlah samar nilai tersebut. Lebih 

mudah untuk dipahami, variabel laten itu merupakan nilai dari pernyataan dari 

setiap variabel atau disebut juga konstruk. Hal ini kerap terjadi pada penelitian 

sosial yang bersifat ingin mengkonfirmasi setuju atau tidaknya akan suatu hal. 

Penelitian yang sifatnya kualitatif akan tetapi ingin dikuantitatifkan seperti 

penelitian ini.  

Weight estimate berfungsi untuk menciptakan komponen skor variabel laten 

yang diperoleh berdasarkan dua jenis spesifikasi inner model yakni model 

struktural yang menghubungkan antar variabel laten, dan outer model yang 

merupakan model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan 
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konstruknya. Hasil yang akan diperoleh nantinya yaitu residual variance dari 

variabel dependen. Menurut Ghozali (2006), ada tiga kategori dari estimasi 

parameter dalam penggunaan PLS sebagai metode penelitian. Pertama, yaitu 

weight estimate yang merupakan kategori yang dipakai untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua, menggambarkan estimasi jalur (path estimate) yang 

menghubungkan antar variabel laten dan indikatornya (loading). Kategori ketiga 

yaitu kategori berhubungan dengan means dan lokasi parameter atau nilai 

konstanta regresi bagi indikator dan variabel laten. Jadi dalam penggunaan 

metode PLS membutuhkan proses iterasi (pengulangan dalam tempo yang sama) 

sebanyak 3 tahap dan setiap tahapnya menghasilkan suatu estimasi. Pada tahap 

pertama, proses iterasi menghasilkan weight estimate, pada tahap kedua 

menghasilkan estimasi baik untuk inner model maupun outer model, dan tahap 

ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi. 

3.6.1.1 Model Pengukuran atau Outer Model 

Convergent validity dari model pengukuran dengan indikator model reflektif 

dilihat berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct 

score-nya. Apabila korelasinya lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur, 

maka ukuran relatif tersebut dikatakan tinggi. Untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan, skala pengukuran nilai loading 0,50 - 0,60 sudah dianggap cukup  

(Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). Penilaian dari discriminant validity pada model 

pengukuran dengan reflektif indikator adalah berdasarkan cross loading 

pengukuran. Apabila korelasi variabel dengan item pengukuran lebih besar 

daripada ukuran variabel lainnya, maka itu memperlihatkan bahwa variabel laten 

memprediksi ukuran dari sisi yang lebih baik dibandingkan ukuran sisi lainnya. 

Tidak hanya itu saja, terdapat metode lain dalam menilai discriminant validity 

yaitu membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) dari 
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masing-masing variabel dengan korelasi antara variabel lainnya yang terdapat 

dalam model. Apabila nilai akar AVE setiap variabel lebih besar daripada nilai 

korelasi antar variabel dengan variabel lainnya, maka dapat disimpulkan model 

tersebut memiliki nilai discriminant validity yang baik. Nilai AVE yang baik adalah 

lebih besar 0,50 (Fornnel dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2006).  

Lalu composite reability untuk mengukur suatu variabel yang dapat dievaluasi 

menggunakan dua macam cara yaitu dengan internal consistency dan Cronbach’s 

Alpha (Ghozali, 2006). 

3.6.1.2 Model Struktural atau Inner Model 

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory), 

berdasarkan pada teori substantif menggambarkan hubungan antara variabel 

laten. Evaluasi model structural dilakukan dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk prediktif relevansi 

(predictive relevance) dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. 

Untuk melihat dan menilai model dengan PLS, yang pertama yang dilakukan 

peneliti yaitu melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen yang 

digunakan. Selain melihat R-square, evaluasi model PLS juga dilakukan dengan 

melihat Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square berguna 

untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan 

estimasi parameternya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Perkembangan jaman yang sangat cepat dan serba mudah seperti saat ini, 

membuat berbagai sarana pelayanan umum berlomba-lomba menciptakan 

berbagai hal yang dapat menunjang hajat hidup orang banyak. Tanpa kita sadari, 

terkadang kita telah larut dalam berbagai perkembangan tersebut. Inovasi baru 

yang dapat mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan secara tidak sadar 

menjadi kebutuhan kita. Seperti kehadiran smartphone yang saat ini seakan 

menjadi alat indera baru bagi pemiliknya. Menjamurnya kehadiran internet dan 

smartphone di masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia, menjadikan hal ini 

sebuah sarana untuk mempermudah dan memaksimalkan pelayanannya seperti 

yang dilakukan oleh pihak perbankan. Pihak perbankan menindaklanjuti 

menjamurnya penggunaan gadget dan adanya akses internet dengan 

menciptakan sebuah aplikasi untuk membantu pihak perbankan untuk 

memberikan pelayanannya kepada nasabahnya. Aplikasi ini sering kita sebut 

dengan layanan mobile banking atau M-banking. 

Mobile banking merupakan salah satu wujud kemudahan pelayanan 

perbankan yang ditawarkan kepada nasabah. Selain itu kehadiran m-bankingI juga 

menjadi salah satu upaya yang dilakukan perbankan dalam mensukseskan 

program yang dicanangkan oleh pihak moneter. Bank Indonesia mencanangkan 

program gerakan nasional non tunai (GNNT). Program tersebut bertujuan untuk 

menekan jumlah uang tunai yang beredar dimasyarakat. Banyak upaya yang 

dilakukan pihak perbankan dalam menanggapi program tersebut. Berbagai inovasi 
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seperti munculnya ATM, e-money, alat pembayaran berbasis kartu (APMK), dan 

fasilitas perbankan berbasis mobile. 

Maraknya penggunaan gadget dan meningkatnya penggunaan internet, 

menjadikan salah satu fasilitas perbankan berbasis mobile menjadi bentuk layanan 

yang seharusnya lebih cepat diadopsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 

untuk pengguna smartphone pasti dapat dimanjakan dengan menggunakan 

layanan m-banking yang telah ditawarkan. Akan tetapi setiap bermunculan inovasi 

baru, semua perlu proses beradaptasi terutama untuk mempelajarinya. Butuh 

banyak informasi dan edukasi untuk dapat memaksimalkan suatu inovasi baru. Hal 

tersebut yang sekiranya belum banyak dilakukan setiap individu dalam menyikapi 

cepatnya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Tidak terkecuali dengan 

layanan m-banking, di mana penggunanya masih belum sampai 45% dari total 

nasabah. 

Penggunaan m-banking memberikan profit tambahan diluar pendapatan 

utama perbankan dari selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan. Profit yang 

didapat melalui layanan diluar tugas pokok perbankan sebagai intemediasi, yaitu 

diperoleh dari pelayanan atau jasa, seperti jasa melakukan transfer uang, 

pembayaran, dan pembelian. Pendapatan tersebut disebut fee based income. 

Berbagai layanan perbankan tersebut telah dikemas dalam bentuk aplikasi yang 

dapat diakses melalui gadget yang dimiliki nasabah. Jadi bila pengguna m-banking 

dapat dimaksimalkan maka dapat meningkatkan pendapatan perbankan melalui 

pendapatan fee based income. Namun kenyataannya seperti yang tergambarkan 

pada gambar 1.3, pengguna layanan m-banking masih dapat dikatakan cukup 

rendah bila dibandingkan dengan jumlah nasabah perbankan. 

Kurang antusiasnya penggunaan m-banking pada masyarakat ini memang 

tidak berdampak buruk bagi pihak manapun. Namun bila penggunaan m-banking 
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bila dapat dimeratakan pada setiap nasabah tentu menguntungkan berbagai pihak 

pula, minimal dari pihak nasabah dan pihak perbankan itu sendiri. Nasabah akan 

lebih dimudahkan dalam kegiatan perbankannya tanpa harus ke perbankan 

terlebih dahulu dan bisa saat itu juga mendapatkan pelayanan perbankan melalui 

aplikasi m-banking yang telah di smart-kan pada gadget nasabah tersebut. Selain 

itu bila dibandingkan dengan memegang uang secara tunai, tentu dengan melalui 

layanan m-banking, nasabah bisa mengatur keuangannya secara lebih mudah dan 

melakukan transaksi dengan aman. Sedangkan pada sisi perbankan, dengan 

adanya m-banking akan membantu perbankan untuk memaksimalkan pelayanan 

kepada nasabahnya. Pihak perbankan dapat mengurangi pembukaan kantor baru 

maupun penambahan pegawainya sehingga bisa dikatakan efisiensi pelayanan 

maupun biaya yang harus dikeluarkan oleh perbankan untuk penambahan 

pegawai maupun kantor baru. Selain itu, bila m-banking dapat dimeratakan pada 

nasabahnya, fee based income yang didapatkan tentu juga lebih tinggi dan lebih 

cepat. 

Kurangnya penggunaan layanan m-banking ini tentu ada banyak 

penyebabnya. Hal ini yang ingin peneliti amati pada penelitian ini. Peneliti 

menganalis berbagai faktor hambatan dalam penerapan atau pengadopsian 

layanan m-banking. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode 19 Mei – 9 Juni 

2016 pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2012-2014 yang 

tidak menggunakan m-banking. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui google forms dan secara 

manual yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang telah di cetak kepada 

responden. Kelebihan dari penyebaran kuesioner secara online ini adalah tidak 

memerlukan biaya dan mudah untuk mengumpulkan serta pencatatan ulang data. 

Peneliti juga menggunakan kuesioner yang manual juga bila diistilahkan, peneliti 
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ingin menjemput bola, sehingga tidak hanya menunggu yang mengisi melalui 

google forms saja. Sehingga dengan cara ini peneliti bisa mengumpulkan data 

dengan waktu yang lebih cepat, mengingat jumlah sample yang harus di dapatkan 

cukuplah banyak, yakni 360 responden.  Sedangkan kekurangannya yaitu data 

yang di dapat bisa sama, karena responden yang sama mengisi kuesioner online 

maupun yang manual. Dikarenakan dalam pengambilan data ada ketentuan 

tertentu yang harus dipenuhi, kuesioner online memberikan banyak responden 

yang tidak memenuhi ketentuan sehingga perlu tambahan data lagi sampai 

memenuhi jumlah responden yang telah ditentukan. Selain itu, responden dalam 

penelitian menjadi terbatas pada kalangan mahasiswa saja, di mana mahasiswa 

dapat dikategorikan kedalam individu yang telah melek teknologi. Sedangkan 

nasabah perbankan lebih bersifat heterogen. 

Pembatasan subjek penelitian pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya angkatan 2012-2014, lalu disaring lagi khusus mahasiswa 

yang tidak menggunakan layanan M-banking dan data yang dapat terkumpul 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1: Rincian Data Kuesioner 

Sumber: Diolah Peneliti 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner online maupun non online berjumlah 

419 dan sebanyak 59 kuesioner yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan 

DATA KETERANGAN JUMLAH 

Kuesioner non online  

Belum menggunakan 118   

Pernah menggunakan 49   

Tidak memenuhi syarat   10 

Kuesioner online 

Belum menggunakan 156   

Pernah menggunakan 37   

Tidak memenuhi syarat   49 

Jumlah 360 59 

TOTAL 419 



58 
 

 
 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel sesuai rumus Solvin yakni 

sebesar 359 telah terpenuhi. Peneliti mendapatkan jumlah data sebanyak 360 data 

yang memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai sampel penelitian ini. Dari 

360 data tersebut terdapat dua jenis responden, di mana sebanyak 274 responden 

merupakan mahasiswa FEB UB 2012-2014 sebagai nasabah yang belum pernah 

menggunakan layanan M-banking dan 86 responden merupakan mahasiswa FEB 

UB 2012-2014 sebagai nasabah bank yang pernah menggunakan layanan M-

banking namun sudah tidak menggunakannya lagi. Dengan demikian, peneliti 

dapat mendapatkan faktor yang menjadi penghambat nasabah baik bagi nasabah 

yang telah menggunakan layanan M-banking maupun yang belum mengggunakan 

sama sekali.  

4.2 Profil Demografis 

 Data kuesioner sejumlah 360 responden yang telah memenuhi syarat, bila 

dilihat dalam gambar 4.1 status responden dalam penelitian ini ada dua. 

Gambar 4.1: Status Nasabah dalam Penggunaan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Sebesar 76% merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya angkatan 2012-2014 yang telah menjadi nasabah dari suatu bank yang 

telah ditentukan dalam penelitian ini (Bank BRI, Mandiri, BNI dan BCA) dan belum 

pernah menggunakan layanan M-banking. Sedangkan sisanya, sebesar 24% 
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merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

angkatan 2012-2014 yang telah menjadi nasabah dari suatu bank yang telah 

ditentukan dalam penelitian ini (Bank BRI, Mandiri, BNI dan BCA) dan pernah 

menggunakan layanan M-banking namun sudah tidak menggunakannya lagi. Dari 

kondisi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan M-banking 

masih sedikit, terbukti bahwa dalam status penggunaan M-banking lebih dominan 

responden yang masih belum pernah menggunakan layanan M-banking. 

 Dari total responden sebanyak 360 responden, sesuai gambar 4.2, sebanyak 

58% merupakan mahasiswi dan sisanya sebesar 42% merupakan mahasiswa.  

Gambar 4.2: Jenis Kelamin Nasabah 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Dari hasil tersebut tidak begitu ada perbedaan yang dominan antara jenis kelamin 

laki-laki maupun perempuan dalam menentukan seorang individu dalam 

mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidaknya layanan M-banking. 

 Pada penelitian ini responden juga diminta untuk mengisi alamat asal mereka. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan peneliti ingin mengetahui seperti apa kondisi 

secara umum infrastruktur di daerah mereka. Apakah telah mendukung adanya 

layanan mobile banking apa belum, di mana hal tersebut sangat berpengaruh 

dengan kesediaan seseorang dalam mengadopsi suatu hal baru seperti layanan 

m-banking. Dari berbagai alamat yang telah diberikan oleh para responden, di-
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plot-kan kembali berdasarkan provinsi oleh peneliti. Hasilnya dapat dilihat pada 

gambar 4.3 berikut ini. 

Gambar 4.3: Asal Nasabah 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.3 sebesar 72% menunjukkan Jawa Timur yang mendominasi 

sebagai responden atau dapat dikatakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Brawijaya mayoritas berasal dari Jawa Timur. Pada urutan 

kedua, sebesar 8% berasal dari daerah Jawa Barat. Ketiga, sebesar 6% dari 

Jakarta dan sisanya berasal dari berbagai macam provinsi lainnya di Indonesia.  

 Demi mengetahui kondisi secara umum infrastruktur di daerah mereka, 

peneliti melihat dan meng-plot-kan asal responden dengan mengelompokkannya 

menjadi enam kelompok yakni berdasarkan lima pulau terbesar di Indonesia 

(Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) serta satu kepulauan yakni 

kepulauan Sunda Kelapa Kecil (Bali, NTB, dan NTT). Lalu di sesuakan dengan 

jawaban responden pada pernyataan pada variabel keterbatasan informasi (X1) 
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dengan pernyataan “Sulitnya akses internet di daerah tempat tinggal membuat 

saya tidak bisa menggunakan layanan mobile banking” atau diistilahkan dengan 

X1.1. Hasilnya dari mengkaitkan antara asal responden terhadap pernyataan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 dan 4.5. 

Gambar 4.4: Grafik Responden dari Jawa Terkait Jawaban Pernyataan X1.1 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Dari hasil pengkaitan antara asal responden dengan jawaban pernyataan tersebut 

menunjukkan Jawa yang paling dominan dengan hasil jawaban sebanyak 172 

responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa infrasruktur di Jawa sudahlah memadahi dan mampu 

mendukung dalam pengadopsian layanan m-banking. Lalu untuk kelima wilayah 

lainnya sebagai berikut: 

Gambar 4.5: Grafik Responden dari Kelima Daerah Lainnya Terkait Jawaban 
Pernyataan X1.1 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 
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Melihat gambar 4.5 dapat disimpulkan bahwa di wilayah Sumatera, Sulawesi dan 

Papua masih perlu peningkatan dan pemerataan infrasruktur. Hal ini ditunjukan 

banyak jawaban yang menyetujui bahwa diwilyahnya masih cukup sulit untuk 

pengaksesan internet. Sedangkan di Kalimantan dan wilayah Kepulauan Sunda 

Kecil, kondisi infrasruktur khususnya dalam mengakses internet sudah mulai baik 

walaupun harus lebih dikembangkan dan dimeratakan lagi. 

Peneliti menjadikan mahasiwa sebagai subjeknya karena dianggap telah 

melek teknologi, selain itu mayoritas dari mereka pastinya telah memiliki rekening 

sehingga mereka telah terdaftar menjadi nasabah suatu bank pula. Peneliti 

membatasi sampelnya pada mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya khusus pada 3 angkatan yakni 2012, 2013, dan 2014. Dari data yang 

telah terkumpul, responden yang tersaring menjadi sampel penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

Gambar 4.6: Diagram Responden sesuai Tahun Angkatan (2012, 2013 atau 
2014) 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Responden terbanyak yakni pada angkatan 2012 yakni sebesar 38% dari total 

sampel sebanyak 360 responden. Angkatan 2014 menjadi responden terkecil 
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yakni sebesar 30% dari 360 data. Melihat diagram diatas dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner yang telah ke-3 angkatan sudah cukup merata. 

Mahasiswa sebagai sampel dari penelitian ini tentunya belum memiliki 

penghasilan sendiri, melainkan mendapatkan uang saku dari orang tua atau 

keluarganya. Uang yang dimiliki tentu akan mempengaruhi seberapa besar 

potensi untuk bertransaksi. M-banking di ciptakan untuk mempermudah 

nasabahnya dalam melakukan kegiatan perbankan yang dibutuhkan termasuk 

bertransaksi. Sehingga secara tidak langsung pendapatan seseorang di mana 

dalam penelitian ini diganti menjadi uang saku rata-rata yang diterima mahasiswa 

akan suatu hal penting dalam memutuskan mahasiswa tersebut membutuhkan 

layanan M-banking atau tidak, untuk mengelola keuangannya maupun 

mempermudah bertransaksi. Hasil dari data yang telah didapat mengenai uang 

saku mahasiswa sebagai responden sebagai berikut. 

Gambar 4.7: Rata-Rata Uang Saku yang Diterima oleh Mahasiswa Selaku 
Responden 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa mahasiswa selaku responden dari penelitian ini 

mayoritas menerima rata-rata uang saku sebesar 1-2 juta rupiah setiap bulannya. 

Lalu sebesar 40% mengaku menerima uang saku kurang dari satu juta rupiah 
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setiap bulannya, dan yang terakhir sebesar 5% menyatakan menerima uang saku 

sebesar 2-3 juta rupiah setiap bulannya. 

4.3 Penyajian Data Penelitian 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data bertujuan untuk 

mempermudah dalam memahami dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan oleh peneliti maupun pihak yang membutuhkan. Penyajian data dalam 

penelitian ini, peneliti menampilkan data yang telah diperoleh dari kuesioner yang 

telah disebar baik melalui online maupun secara non-online ke dalam bentuk 

diagram atau grafik. Menurut Furqon (1999:24), menyatakan bahwa dengan 

bantuan grafik, perangkat data yang besar dan kompleks dapat disajikan secara 

menarik menjadi suatu tampilan sederhana dan kompak. Jadi penyajian data 

dalam bentuk grafik merupakan cara yang paling tepat karena lebih komunikatif 

dan mudah dipahami maupun dievaluasi. 

Penyajian data dalam bentuk grafis ini merupakan pengolahan data dari hasil 

penyebaran kuesioner yang menggunakan scoring dengan skala Likert seperti 

yang dijelaskan pada tabel 3.2 sebelumnya. Ada empat variabel X dan satu 

variabel Y akan ditampilkan berdasarkan hasil olahan data yang telah didapatkan. 

Kelima variabel masing-masing memiliki empat indikator atau variabel laten yang 

berupa pernyataan yang telah diberi penilaian dari para responden sesuai dengan 

apa yang mereka rasakan. Selain itu peneliti juga akan menjabarkan 

kecenderungan dari mahasiswa selaku responden penelitian ini secara 

keseluruhan sejumlah 360 responden dan dalam 2 kategori. Dua ketegori yang 

dimaksud adalah mereka yang belum pernah menggunakan sistem layanan m-

banking (digambarkan dengan grafik bertema warna biru) sejumlah 274 responden 

dan mereka yang pernah menggunakan sistem layanan m-banking tapi sudah 
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tidak menggunakannya lagi (digambarkan dengan grafik bertema warna abu-abu) 

sejumlah 86 responden. Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui hambatan apa 

yang dirasakan oleh para nasabah yang masih enggan untuk mengaplikasikan 

layanan mobile banking dan hambatan dari mereka yang telah menggunakan 

namun tidak melanjutkannya lagi. Jadi dengan melihat dari kedua jenis kategori 

akan menunjukkan variabel yang benar-benar menjadi faktor penghambat dalam 

pengadopsian layanan m-banking. 

4.3.1 Keterbatasan Informasi (X1) 

Keterbatasan Informasi atau variabel X1 merupakan berbagai penyebab 

kurangnya pengetahuan nasabah tentang layanan mobile banking beserta 

dampak yang dapat diambil. Dalam variabel atau konstruk ini peneliti ingin 

mengetahui segala hambatan yang terkait dengan informasi tentang sistem 

layanan m-banking. Ada empat pernyataan yang diajukan peneliti untuk menjawab 

permasalahan tersebut. 

Gambar 4.8: Grafik Keterbatasan Informasi dari Seluruh Responden  

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Melihat gambar 4.8 dapat diketahui ada 4 pernyataan yang dinilai 

menggunakan skala Likert dengan 4 skor, yakni sangat setuju (SS), setuju (S), 
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tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Pernyataan pertama (X1.1) yakni 

“informasi tentang layanan mobile banking sulit didapatkan dan dipahami”. 

Pernyataan X1.1 memiliki kecenderungan lebih memilih tidak setuju. Hal ini berarti 

para mahasiswa selaku nasabah sekaligus responden, mayoritas telah mengenal 

dan memahami tentang layanan M-banking. Pernyataan kedua (X1.2) yakni 

“sulitnya akses internet di daerah tempat tinggal membuat saya tidak bisa 

menggunakan layanan mobile banking”. Pernyataan X1.2 bila diamati melalui 

grafik diatas nasabah memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju bila daerah 

tempat tinggalnya masih tidak mendukung dalam penggunaan layanan m-banking. 

Pernyataan ketiga (X1.3) yakni “pihak bank kurang memberikan sosialisasi dan 

edukasi mengenai mobile banking”. Pada pernyataan X1.3 nasabah cenderung 

memberikan respon setuju atau membenarkan bila mereka merasa dari pihak 

perbankan masih kurang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait 

layanan m-banking. Lalu pertanyaan keempat (X1.4), “saya beranggapan ada 

banyak risiko bila menggunakan layanan mobile banking”. Bila melihat jumlah 

nasabah yang menjawab setuju dan sangat setuju, menunjukkan bahwa nasabah 

tersebut beranggapan ada banyak risiko dalam penggunaan layanan m-banking. 

Hasil diatas merupakan hasil dari keseluruhan responden baik itu yang belum 

pernah maupun yang pernah menggunakan layanan m-banging. Sedangkan pada 

grafik berikut merupakan grafik sesuai kategori nasabah masing-masing. 
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Gambar 4.9: Grafik Keterbatasan Informasi dari Responden yang Belum 
Pernah Menggunakan Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Gambar 4.9 menunjukkan jawaban dari responden yang belum pernah 

menggunakan m-banking terkait variabel yang sama yakni ketebatasan informasi 

(X1) beserta keempat pernyataannya (X1.1 sampai X1.4). Melihat dari sudut 

pandang nasabah yang belum menggunakan terhadap X1.1 menunjukkan bahwa 

walau belum pernah menggunakan m-banking sebenarnya mereka mengetahui 

dan cukup mengerti tentang layanan tersebut. Pernyataan X1.2 cenderung 

mengakui bahwa daerah tempat tinggal mereka telah mendukung layanan m-

banking. Pernyataan X1.3 cenderung menyetujui bila pihak perbankan masih 

kurang dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang m-banking. Lalu yang 

terakhir, pernyataan X1.4 cenderung beranggapan bahwa banyak risiko dalam 

penggunaan layanan m-banking. 

Selanjutnya mengevaluasi variabel yang sama menurut sudut pandang 

nasabah yang pernah menggunakan namun tidak melanjutkan menggunakan 

layanan m-banking lagi. 
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Gambar 4.10: Grafik Keterbatasan Informasi dari Responden yang Pernah 
Menggunakan Namun Tidak Melanjutkan Menggunakan 
Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Dari sudut pandang nasabah yang pernah menggunakan yang tergambar pada 

gambar 4.10 menunjukkan kecenderungan yang sama kecuali pada X1.4 pada 

grafik menunjukkan nasabah yang pernah menggunakan cenderung menyetujui 

bahwa risiko tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk menggunakan layanan 

m-banking atau dalam penggunaan m-banking mereka tidak merasa ada risiko 

yang berarti. 

Ketiga grafik di atas (gambar 4.8 sampai 4.10) yang telah diulas secara 

bertahap dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para nasabah kurang lebih telah 

mengetahui dan memahami tentang layanan m-banking. Secara garis besar dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa selaku nasabah dan responden dalam penelitian ini 

telah melek teknologi. Daerah merekapun sebetulnya telah mendukung untuk 

penggunaan layanan ini, hal ini benandakan infrastruktur di Indonesia khususnya 

pada kemudahan pengaksesan internet telah cukup memadahi untuk mendukung 

layanan m-banking di Indonesia. Para nasabah masih merasa kurang tentang 

sosialisasi dan edukasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak perbankan terkait 

layanan m-banking. Dari sisi risiko, nasabah yang masih belum menggunakan m-
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banking merasa masih banyak risiko yang harus dihadapi sedangkan nasabah 

yang pernah menggunakan tidak berpendapat demikian. Hal ini sesuai yang 

dijelaskan pada penjelasan informasi pada sub bab 2.2 yakni adanya informasi 

sangatlah penting, khususnya untuk pengambilan keputusan dan mengurangi 

risiko yang akan terjadi. Jadi bila melihat para nasabah yang pernah menggunakan 

telah mendapatkan informasi lebih banyak sehingga bisa meminimalisir risiko yang 

ada dan untuk nasabah yang masih enggan menggunakan masih membutuhkan 

informasi tambahan terkait layanan m-banking khususnya untuk dapat 

meminimalisir risiko pula. 

4.3.2 Biaya (X2) 

Biaya dalam penelitian ini merupakan segala beban biaya yang harus 

ditanggung oleh nasabah bila ingin dapat menggunakan layanan m-banking. 

Berbagai beban tersebut diringkas menjadi empat pernyataan umum terkait beban 

yang harus ditanggung nasabah bila ingin dapat menikmati layanan m-banking, di 

mana hasil dari pernyataan tentang faktor biaya tersebut dapat dilihat melalui 

grafik berikut ini. 

Gambar 4.11: Grafik Biaya dari Seluruh Responden 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 
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Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.11 dapat diketahui ada 4 

pernyataan yang dinilai menggunakan skala Likert seperti variabel sebelumnya. 

Pernyataan pertama (X2.1) yakni “ponsel yang saya gunakan tidak mendukung 

untuk menjalankan aplikasi mobile banking”. Pernyataan X2.1 memiliki 

kecenderungan lebih memilih tidak setuju. Hal ini berarti para mahasiswa selaku 

nasabah sekaligus responden, mayoritas telah memiliki jenis ponsel yang dapat 

mendukung untuk menggunakan m-banking. Pernyataan kedua (X2.2) yakni 

“biaya pembelian ponsel/gadget yang cocok untuk menjalankan layanan mobile 

banking mahal”. Pernyataan X1.2 bila diamati melalui grafik diatas nasabah 

memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju yang menandakan mereka tidak 

menjadikan harga ponsel/gadget yang kompatible untuk mengoperasikan m-

banking tersebut sebagai permasalahan atau kendala dalam mengadopsi layanan 

m-banking itu sendiri. Pernyataan ketiga (X2.3) yakni “biaya untuk dapat 

menjalankan mobile banking itu mahal, karena harus beli paket data untuk dapat 

mengakses internet”. Pada pernyataan X2.3 nasabah cenderung memberikan 

respon tidak setuju yang berarti mereka tidak merasa keberatan untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk dapat mengakses internet yang sangat penting 

dalam penggunaan layanan m-banking. Pertanyaan keempat (X2.4), “saya 

beranggapan layanan mobile banking menarik biaya tambahan bila dibandingkan 

lewat bank langsung”. Bila melihat jumlah nasabah yang menjawab setuju dan 

sangat setuju, menunjukkan bahwa nasabah tersebut beranggapan ada banyak 

biaya tambahan atau semacam pajak dalam setiap menggunakan layanan m-

banking. Bila hasil dari keseluruhan responden seperti demikian, untuk responden 

yang belum pernah menggunakan m-banking hasilnya seperti grafik berikut ini. 
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Gambar 4.12: Grafik Biaya dari Responden yang Belum Pernah 
Menggunakan Layanan M-banking 

 Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.12 yang menggambarkan jawaban dari sudut pandang para 

responden yang belum pernah menggunakan layanan m-banking. Dari grafik 

tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan memiliki kecenderungan yang 

sama seperti pada gambar 4.11. Dari sudut pandang nasabah yang belum pernah 

menggunakan layanan m-banking, mayoritas telah memiliki ponsel atau gadget  

yang sebenarnya telah mendukung untuk menggunakan m-banking dan mereka 

pun tidak merasa keberatan dalam membeli gadget tersebut maupun paketan data 

yang diperlukan untuk mengakses internet melalui gadget-nya. Namun para 

nasabah beranggapan bahwa dalam menggunakan m-banking, mereka akan 

dikenai biaya tambahan dalam setiap melakukan kegiatan perbankan dari fitur 

yang tersedia pada layanan m-banking. Hasil yang sama berlaku pada responden 

yang telah memiliki pengalaman menggunakan layanan m-banking, meskipun 

mereka memilih untuk tidak menggunakannya lagi. 
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Gambar 4.13: Grafik Biaya dari Responden yang Pernah Menggunakan 
Namun Tidak Melanjutkan Menggunakan Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.13, yang menjadi sedikit perbedaan yaitu pada X2.4 yaitu 

terlihat hampir sama antara yang menyatakan setuju dan tidak setuju bila layanan 

m-banking memberikan banyak beban biaya disetiap fitur layanannya. Meskipun 

demikian secara jumlah, dari pihak yang menyetujui tetap lebih banyak daripada 

yang tidak menyetujuinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para nasabah baik 

yang belum maupun pernah menggunakan layanan m-banking, merasa terbebani 

bila dalam menggunakan fitur layanan mereka harus mengeluarkan biaya 

tambahan biasanya berupa potongan pulsa ataupun saldo mereka. Hal ini pula 

yang sekiranya menjadikan alasan mereka yang telah menggunakan m-banking 

untuk berhenti. 

4.3.3 Tradisi (X3) 

Pada variabel ini, tradisi dapat diartikan sebagai gaya hidup, pola pikir dan 

kebiasaan para nasabah yang lebih puas mendapatkan layanan langsung ke bank 

daripada menggunakan sarana, seperti layanan mobile banking. Ada empat 

pernyataan juga yang menggambarkan kebiasaan para nasabah di mana hal 

tersebut bisa menjadi penghambat dalam pengadopsian m-banking. 
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Gambar 4.14: Grafik Tradisi dari Seluruh Responden  

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.14 tergambarkan keempat hasil dari pernyataan yang 

mewakili faktor tradisi. Kecenderungan dari pihak yang menyetujui dan yang tidak 

setuju hampir sama, sehingga bisa menggunakan jumlah dari nasabah yang 

sangat setuju dan setuju dibandingkan dengan pihak nasabah yang tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Pernyataan pertama (X3.1) yakni “Saya jarang 

mengakses internet melalui ponsel yang saya miliki”. Pada pernyataan X3.1 

mengenai kebiasaan mereka dalam mengakses internet menunjukkan bahwa para 

nasabah sering mengakses internet melalui ponsel mereka. Hal itu berarti, gadget, 

paket data, infrastruktur di sekitar mereka telah mendukung untuk mengakses 

internet dan itu menandakan untuk mengaplikasikan layanan m-banking pada 

kehidupan mereka adalah hal yang memungkinkan.  

Pernyataan kedua (X3.2) yaitu “saya jarang melakukan transaksi sehingga 

tidak memerlukan layanan mobile banking”. Kebiasaan dalam melakukan 

transaksi mereka masih terlihat rendah. Hal ini ditunjukan oleh para nasabah yang 

cenderung memiliki frekuensi yang kecil dalam melakukan transaksi, seperti yang 

tegambarkan pada grafik yang cenderung menjawab setuju. Minimnya transaksi 
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pada pernyataan ini dikarenakan para responden merupakan mahasiswa di mana 

pemasukan merekapun masihlah terbatas, dan mayoritas masih mengandalkan 

uang saku dari orang tuanya. Hal tersebutlah cenderung menjadikan mereka 

kurang dalam bertransaksi. Seperti yang telah dirumuskan oleh JM Keynes yaitu 

Y = C + S/I atau C = Y – S/I, yang berarti dalam melakukan konsumsi atau kegiatan 

bertransaksi sangat ditentukan oleh banyak pendapatan yang mereka miliki. Dari 

pendapatanlah setiap individu dapat menentukan untuk digunakan untuk apa 

pendapatannya. Bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan atau konsumsi, bisa 

di tabungkan atau digunakan untuk usaha atau investasi maupun untuk berjaga-

jaga untuk keperluan yang mendatang. 

Selanjutnya, pernyataan ketiga (X3.3) yakni “saya merasa sulit bila harus 

menggunakan layanan mobile banking”. Bila melihak pada grafik diatas 

menunjukkan bahwa nasabah mayoritas merasa tidak kesulitan bila menerapkan 

layanan m-banking  pada kesehariannya. Hal ini dikarenakan mereka sering 

menggunakan berbagai aplikasi pada gadget yang mereka miliki, di mana kurang 

lebih mengoperasiannya tidak jauh berbeda. Lalu untuk pernyataan keempat 

(X3.4) “saya lebih puas mendapat layanan secara langsung ke bank walaupun 

harus mengantri”. Pada grafik memang yang tertinggi memilih jawaban tidak 

setuju, akan tetapi secara akumulasi pihak yang sangat setuju dan setuju lebih 

banyak. Hal ini menunjukkan lebih dari setengah nasabah perbankan yang 

memilih pergi ke bank untuk mendapatkan layanan perbankan. Mereka merasa 

lebih percaya dan puas bila dilayani kepentingannya secara langsung dengan 

datang ke bank.  

Grafik selanjutnya masih mengenai variabel tradisi namun dari sudut pandang 

mereka yang belum pernah menggunakan m-banking. Hasil dari grafik pada 

gambar 4.15 dapat kita bandingkan dengan grafik sebelumnya. 
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Gambar 4.15: Grafik Tradisi dari Responden yang Belum Pernah 
Menggunakan Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.15 ini dapat disimpulkan bahwa nasabah yang belum 

menggunakan m-banking sebenarnya telah sering mengakses internet melalui 

gadget mereka, namun mereka masih sangat minim untuk melakukan transaksi 

sehingga mereka merasa tidak begitu memerlukan layanan m-banking. Selain itu 

para nasabah yang belum menggunakan m-banking cenderung beranggapan bila 

menggunakan m-banking akan membuat mereka bingung atau bahkan merasa 

sulit, sehingga mereka cenderung memilih untuk datang langsung ke bank untuk 

mendapatkan pelayanan secara langsung yang membuat mereka lebih percaya 

dan puas dibandingkan melalui sarana seperti m-banking. 

Lalu dari sudut pandang para nasabah yang pernah menggunakan layanan 

m-banking dapat diamati melalui grafik berikut ini. 
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Gambar 4.16: Grafik Tradisi dari Responden yang Pernah Menggunakan 
Namun Tidak Melanjutkan Menggunakan Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.16 menggambarkan kecenderungan dari nasabah yang pernah 

menggunakan layanan m-banking, di mana ada sedikit perbedaan dari dua grafik 

sebelumnya sebelumnya. Grafik tradisi dari sudut pandang nasabah yang pernah 

menggunakan dapat disimpulkan bahwa mereka hampir mutlak menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan X3.1. Itu berarti mereka 

cenderung sudah terbiasa dalam mengakses internet menggunakan ponsel 

mereka. Namun mereka juga sama seperti grafik sebelumnya yakni mayoritas 

menyatakan jarang melakukan transaksi. Hal ini yang cenderung membuat 

mereka tidak melanjutkan untuk menggunakan m-banking. Bagi nasabah yang 

pernah menggunakan m-banking menyatakan tidak sulit dalam menggunakan fitur 

dari layanan tersebut. Sehingga mereka merasa keberatan bila harus pergi ke 

bank dan harus mengantri.  

Dari ketiga ulasan grafik di atas memiliki sisi yang berbeda-beda. Namun bila 

ditarik garis besarnya, para nasabah baik yang belum atau sudah pernah 

menggunakan layanan m-banking, mereka telah terbiasa dalam mengakses 

internet melalui gadget mereka. Hal ini dikarenakan para responden diambil dari 
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kalangan mahasiswa, di mana pada pendahuluan telah dijelaskan bahwa 

mahasiswa termasuk kalangan yang telah melek teknologi. Dari situ pula 

menyebabkan pada penelitian ini, nasabah cenderung masih memiliki tingkat 

frekuensi untuk bertransaksi yang rendah karena sumber pendapatan mereka pun 

masih tergantung pada besarnya uang saku mereka. Selanjutnya seluruh nasabah 

baik yang belum maunpun yang telah menggunakan m-banking menyatakan 

mereka tidak merasa sulit bila diharuskan mengaplikasikan layanan m-banking. 

Namun bagi nasabah yang pernah menggunakan m-banking cenderung lebih 

percaya pada layanan ini dibandingkan dengan para nasabah yang belum pernah 

menggunakan. Mereka cenderung lebih percaya dan merasa puas bila 

mendapatkan layanan langsung dengan datang ke bank walau pun harus 

mengantri. 

4.3.4 Kompleksitas Registrasi (X4) 

Kompleksitas registrasi pada penelitian ini bisa diartikan sebagai segala 

proses yang cukup banyak dan harus dilengkapi oleh para nasabah bila nasabah 

tersebut ingin menikmati layanan mobile banking. Jadi para nasabah untuk dapat 

melikmati fasilitas layanan m-banking, para nasabah harus melakukan berbagai 

proses untuk peregistrasian, seperti harus memenuhi beberapa persyaratan, 

melakukan pendaftaran melalui mesin ATM dulu, melakukan aktivasi ke bank, dan 

sebagainya. Dalam variable ini diwakili oleh keempat pernyataan dengan hasil 

yang telah olah seperti berikut. 
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Gambar 4.17: Grafik Kompleksitas Registrasi dari Seluruh Responden

 
Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.17 terlihat bahwa nasabah mayoritas merasa setuju terhadap 

setiap pernyataan mengenai variable kompleksitas registrasi. Pernyataan pertama 

(X4.1) yaitu “Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, mengurangi minat 

saya untuk menggunakan layanan mobile banking”. Hasil dari pernyataan X4.1 

menunjukkan bahwa mayoritas nasabah merasa enggan untuk menggunakan m-

banking karena persyaratan yang harus dilengkapi cukup banyak, terkadang 

mereka tidak jadi mendaftarkan karena persyaratannya kurang. Pernyataan kedua 

(X4.2) yakni “banyaknya tahapan dalam melakukan registrasi membuat saya 

bingung untuk melanjutkan proses registrasi layanan mobile banking”. Pernyataan 

X4.2 menunjukkan nasabah mayoritas menyetujui bahwa banyak tahapan yang 

harus dilakukan untuk melakukan peregistrasian m-banking. Hal ini sering 

membuat bingung nasabah yang ingin mendaftar sehingga merekapun banyak 

yang lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses peregistrasian sampai selesai 

dan akhirnya tidak jadi menggunakan layanan m-banking. Pernyataan ketiga 

(X4.3) yakni “proses pengaktivasian yang harus dilakukan ke bank dahulu 

membuat saya enggan untuk melanjutkan penggunaan layanan mobile banking”. 

Kecenderungan nasabah menyatakan setuju pada pernyataan ini yang berarti 

mereka merasa keberatan bila harus pergi ke bank terlebih dahulu untuk 
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melakukan aktivasi. Banyak dari para nasabah yang enggan menyempatkan untuk 

ke bank dan ada pula yang memang kurang ada waktu untuk hal itu, karena waktu 

senggang para mahasiswa terkadang pada akhir pekan, namun bank tutup. Hal ini 

didukung dengan jawaban para nasabah yang cenderung setuju pada pernyataan 

keempat yakni “saya tidak sempat untuk mengurus aktivasi layanan mobile 

banking ke bank, sedangkan akhir pekan bank tutup”. 

Bila mengkaji dari sudut pandang nasabah yang belum menggunakan 

layanan m-banking terkait pernyataan dari kompleksitas registrasi seperti berikut. 

Gambar 4.18: Grafik Kompleksitas Registrasi dari Responden yang Belum 
Pernah Menggunakan Layanan M-banking 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.18 menunjukkan hasil yang sama seperti grafik sebelumnya. Para 

nasabah yang belum pernah menggunakan mayoritas memilih setuju pada setiap 

pernyataan seperti yang telah diulas pada grafik sebelumnya. Namun berbeda bila 

mengkaji hasil pernyataan dari para nasabah yang telah menggunakan layanan 

m-banking.  
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Gambar 4.19: Grafik Kompleksitas Registrasi dari Responden yang Pernah 
Menggunakan Namun Tidak Melanjutkan Menggunakan 
Layanan M-banking 

 
Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.19 ada sedikiti perbedaan dari kedua grafik sebelumnya. Bagi 

mereka yang pernah menggunakan layanan m-banking cenderung tidak setuju 

pada pernyataan X4.1 dan X4.2. Hal tersebut menenjukkan bahwa para nasabah 

yang penah menggunakan m-banking tidak merasa terhambat dari adanya 

berbagai persyaratan untuk dapat menggunakan m-banking. Mereka juga 

merasatidak bingung terhadap berbagai tahapan dalam melakukan peregistrasian. 

Pengalaman cenderung membuat mereka telah mengetahui seperti apa 

persyaratan dan tahapan dari registrasi sehingga mereka tidak lagi merasa 

keberatan akan hal tersebut. Namun para nasabah yang pernah menggunakan, 

tetap merasakan beberapa hal yang benar-benar menghambat dari kompleksnya 

proses registrasi. Mereka keberatan bila harus melakukan pengaktivasian yang 

harus dilakukan dengan pergi ke bank terlebih dahulu. Terbatasnya kesempatan 

untuk pergi ke bank membuat mereka cenderung membuat mereka menjadi 

terhambat untuk melakukan pengaktivasian sebagai proses terpenting dalam 

registrasi. Para nasabah yang pernah menggunakan layanan m-banking tetap 

merasa keberatan pada kedua hal ini dikarenakan terkadang software m-banking 
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mereka terjadi automatic update yang menyebabkan mereka harus mengatur 

ulang software tersebut bahkan harus mengurusnya ke bank kembali bagi mereka 

yang kurang mengetahui. Hal tersebut yang menjadi alasan yang dominan dari 

para nasabah untuk tidak melanjutkan menggunakan m-banking lagi.    

4.3.5 Penghambat Minat Penggunaan M-banking (Y) 

Penghambat minat penggunaan m-banking merupakan berbagai faktor yang 

dapat mengurangi minat para nasabah untuk menggunakan layanan mobile 

banking. Dalam variabel Y ini juga memiliki empat pernyataan yang sebenarnya 

inti atau poin utama dari setiap variabel X. Hasil dari pernyataan pada variabel Y 

sebagai berikut. 

Gambar 4.20: Grafik Penghambat Minat Penggunaan M-banking dari Seluruh 
Responden  

 Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Pada gambar 4.20 merupakan hasil dari pernyataan variabel Y dari keseluruhan 

responden baik yang belum maupun yang pernah menggunakan layanan m-

banking. Pernyataan yang pertama (Y1.1) yakni “saya tidak paham tentang 

layanan mobile banking”. Pada pernyataan ini para nasabah cenderung 

memberikan pernyataan bila mereka cukup memahami layanan m-banking. Pada 
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pernyataan kedua (Y1.2) yang berbunyi “saya keberatan bila harus menambah 

pengeluaran bila menggunakan layanan mobile banking”, para nasabah 

cenderung menyetujui pernyetaan tersebut. Itu berarti para nasabah merasa 

keberatan akan adanya beban lebih khususnya dari segi biaya yang harus 

dikorbankan untuk dapat menikmati layanan m-banking. Pernyataan ketiga (Y1.3) 

yakni “saya merasa sudah cukup melakukan transaksi dengan datang ke bank”. 

Pernyataan tersebut mayoritas disetujui oleh para nasabah. Itu berarti para 

nasabah lebih terbiasa melakukan transaksi dengan datang ke bank secara 

langsung daripada melalui media. Yang terakhir, pernyataan keempat (Y1.4) yakni 

“syarat dan ketentuan untuk pendaftaran layanan mobile banking terlalu rumit”. 

Para nasabah cenderung menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan dalam 

proses pendaftaran terasa rumit membuat mereka enggan untuk menggunakan 

layanan m-banking. 

Setelah mengetahui hasil variabel Y dari keseluruhan responden, maka 

selanjutnya akan mengamati hasil pernyataan variabel Y yang sama dari sudut 

pandang para nasabah yang belum pernah menggunakan layanan m-banking. 

 
Gambar 4.21: Grafik Penghambat Minat Penggunaan M-banking dari 

Responden yang Belum Pernah Menggunakan Layanan M-
banking 

 Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 
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Gambar 4.21 menunjukkan hasil yang sama seperti grafik yang pertama. Pada 

grafik ini para nasabah yang belum pernah menggunakan merasa cukup tahu 

tentang layanan m-banking. Namun mereka keberatan bila harus ada biaya 

tambahan yang harus mereka tanggung untuk menikmati layanan tersebut. 

Mereka pun merasa kepentingan transaksi mereka telah tercukupi walau harus 

pergi ke bank terlebih dahulu dan merasa lebih puas akan hal itu. Bagi mereka 

kerumitan dalam persyaratan dan ketentuan dalam proses registrasi membuat 

mereka enggan untuk menggunakan layanan m-banking itu sendiri.  

Hasil yang berbeda ditunjukkan dari para nasabah dengan sudut pandang 

pernah menggunakan layanan m-banking, seperti yang dapat diamati pada grafik 

berikut ini. 

 Gambar 4.22: Grafik Penghambat Minat Penggunaan M-banking dari 
Responden yang Pernah Menggunakan Namun Tidak 
Melanjutkan Menggunakan Layanan M-banking 

 Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan Excel 2013 

Hasil dari para nasabah yang pernah menggunakan layanan m-banking mayoritas 

menyatakan tidak setuju pada setiap pernyataan yang mewakili Y. Para nasabah 

menyatakan tidak setuju pada pernyataan Y1.1 yang berarti mereka mayoritas 

telah memahami layanan m-banking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para 
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nasabah yang berlatar belakang mahasiswa ini, baik mereka belum atau pernah 

menggunakan m-banking, sebenarnya mereka cenderung telah memahaminya. 

Mereka sebagian besar merasa tidak keberatan akan adanya biaya tambahan 

dalam menggunakan m-banking. Namun pada pernyataan Y1.2 ini, bila melihat 

akumulasi dari nasabah yang menyatakan sangat setuju dan setuju jumlahnya 

lebih besar daripada yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal itu menandakan 

lebih banyak yang merasa keberatan akan adanya biaya tambahan yang harus 

mereka tanggung bila menggunakan layanan m-banking. Nasabah yang pernah 

menggunakan layanan ini, cenderung tidak cukup bila harus melakukan transaksi 

melalui bank, karena mereka telah merasakan kemudahan bertransaksi dengan 

menggunakan m-banking. Berbeda dari mereka yang belum pernah 

menggunakan, mereka terbiasa dan lebih puas bila bertransaksi dengan datang 

ke bank. Terakhir, para nasabah yang pernah menggunakan, mayoritas tidak 

setuju terhadap pernyataan Y1.4 karena mereka telah mengalaminya sendiri dan 

mereka memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan nasabah yang belum 

menggunakan, sehingga para nasabah yang telah menggunakan merasa bahwa 

kompleksnya proses registrasi tidak menjadi masalah bagi mereka. 

4.4 Analisis Data  

Menurut Ghozali (2006), metode pengolahan data dengan menggunakan 

Partial Least Square (PLS) memerlukan dua tahap untuk menilai Goodness of Fit 

dari suatu model penelitian. Kedua tahapan tersebut yakni model pengukuran 

(outer model) dan model struktural (inner model). Setiap tahap pengukuran 

menggunakan software SmartPLS akan ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi 

sebagaimana berikut: 
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4.4.1 Model Pengukuran atau Outer Model  

Ada tiga kriteria penggunaan teknik analisis data dengan software SmartPLS 

untuk menilai outer model yaitu convergent validity, discriminant validity dan 

composite reliability. Ketiga kriteria tersebut memiliki acuan penilaian masing-

masing untuk dapat terpenuhinya sebuah pengujian atau dapat dikatakan 

signifikan. 

Convergent validity dinilai berdasarkan korelasi antara item score/ indikator 

dengan score konstruknya. Ukuran refleksif individual dapat dikatakan reliable 

apabila korelasinya lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun pada riset 

tahap pengembangan skala, nilai factor loading 0,50 - 0,60 sudah dianggap cukup 

untuk penelitian tahap awal dari pengembangan. Apabila nilai factor loading < 0,50 

maka indikator tersebut harus dihilangkan dari konstruk karena tidak termuat (load) 

pada konstruk yang mewakilinya. Dalam penelitian ini, factor loading yang 

digunakan sebesar 0,60. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS 2.0. 

Peneliti menggunakan simbol untuk mempermudah dalam pengamatan output 

data dari software tersebut. Berbagai simbol tersebut yaitu:  

Y1  : variabel Y (Penghambat Minat Penggunaan M-banking) 

Y1.1-Y1.4 : nilai dari setiap pernyataan yang mewakili variabel Y 

X1  : variabel X1 (Keterbatasan Informasi) 

X1.1-X1.4 : nilai dari setiap pernyataan yang mewakili variabel X1 

X2  : variabel X2 (Biaya) 

X2.1-X2.4 : nilai dari setiap pernyataan yang mewakili variabel X2 

X3  : variabel X3 (Tradisi) 

X3.1-X3.4 : nilai dari setiap pernyataan yang mewakili variabel X3 

X4  : variabel X4 (Kompleksitas Registrasi) 

X4.1-X4.4 : nilai dari setiap pernyataan yang mewakili variabel X4 



86 
 

 
 

Dari berbagai simbol tersebut akan mempermudah dalam mengkaji hasil dari 

pengolahan data dari SmartPLS. 

Gambar 4.23: Model Pengukuran 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0 

Dengan melihat hasil output korelasi antara indikator dengan konstruknya 

seperti terlihat pada gambar 4.8, dengan menggunakan factor loading yang 

digunakan lebih besar dari 0,60, maka ada beberapa nilai dari pernyataan yang 

perlu dihilangkan. Indikator yang perlu dikeluarkan yaitu X1.2, X3.1, X3.3, Y1.2, 

dan Y1.3. Kelima indikator tersebut kita keluarkan karena nilai loading-nya tidak 

>0,60 di mana bila tetap dimasukkan akan merugikan hasil dari kriteria lainnya dan 

membuat tidak signifikan. Selanjutnya model dilakukan re-estimasi kembali 

dengan membuang indikator X1.2, X3.1, X3.3, Y1.2, dan Y1.3, hasilnya sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.24: Re-estimasi Model Pengukuran  

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0 

Sekarang hasilnya telah memenuhi convergent validity karena semua factor 

loading telah berada di atas 0,60.  

Selanjutnya menilai outer model dengan melihat cross loading factor 

discriminant validity dan composite reliability dari konstruk. Berikut ini beberapa 

tabel yang telah yang telah disusun untuk mempermudah melakukan interpretasi 

hasil analisis. 

Tabel 4.2: Cross Loadings 

  X1 X2 X3 X4 Y1 

X1.1 0,726 0,257 0,334 0,311 0,416 

X1.3 0,758 0,250 0,318 0,389 0,418 

X1.4 0,704 0,217 0,348 0,292 0,411 

X2.1 0,220 0,686 0,252 0,117 0,256 

X2.2 0,154 0,750 0,276 0,182 0,230 

X2.3 0,277 0,779 0,232 0,244 0,288 

X2.4 0,299 0,763 0,269 0,363 0,381 
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  X1 X2 X3 X4 Y1 

X3.3 0,473 0,326 0,947 0,432 0,587 

X3.4 0,191 0,217 0,631 0,243 0,243 

X4.1 0,419 0,304 0,442 0,889 0,639 

X4.2 0,461 0,315 0,459 0,898 0,606 

X4.3 0,344 0,235 0,286 0,833 0,508 

X4.4 0,253 0,214 0,235 0,709 0,368 

Y1.1 0,462 0,387 0,581 0,351 0,788 

Y1.4 0,473 0,282 0,372 0,693 0,852 
Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0  

Cross loading berguna untuk menilai apakah konstruk memiliki discriminant 

validity yang memadahi yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator 

suatu konstruk dengan korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya. 

Apabila korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan 

korelasi indikator konstruk tersebut terhadap konstruk lain, maka konstruk memiliki 

discriminant validity yang tinggi. Bila melihat pada tabel 4.2, angka yang dicetak 

tebal merupakan korelasi indikator konstruk yang memiliki nilai lebih tinggi 

dibandingkan nilai yang lurus secara vertika maupun horizontal pada indikator 

yang sama. Hal ini yang menunjukkan bahwa konstruk memiliki discriminant 

validity yang tinggi atau dapat dikatakan lolos dalam uji validitas. 

Discriminant validity juga dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai akar 

Average Variance Exctracted (AVE) dengan nilai korelasi antar konstruk. Apabila 

nilai akar AVE lebih tinggi daripada korelasi konstruk lainnya, maka dikatakan 

konstruk memiliki validitas yang baik. 

 Tabel 4.3: Korelasi antar Konstruk dan Akar AVE 

  X1 X2 X3 X4 Y1 

X1 0,730         

X2 0,331 0,745       

X3 0,457 0,344 0,805     

X4 0,453 0,325 0,441 0,836   

Y1 0,569 0,402 0,569 0,651 0,820 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0  
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai  dari akar AVE (yang tercetak tebal) lebih tinggi 

dari nilai korelasi antar konstruk lainnya (baca kolom kebawah), hal ini berarti 

konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi. 

Selanjutnya menilai reliabilitas konstruk dengan melihat nilai composite 

reliability. Menurut Nunnaly dalam Ghozali (2008), suatu konstruk dikatakan 

reliabel jika nilai composite reliability di atas 0,60. 

Tabel 4.4: Outer Model Loading, Composite Reliability dan T Statistik 

  
  

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

Keterbatasan 
Informasi  (X1):     
(Composite Reliability 
= 

0,773 AVE = 
0,532 

 X1.1 0,726 0,719 0,080 9,113 

 X1.3 0,758 0,755 0,061 12,464 

  X1.4 0,704 0,698 0,085 8,291 

Biaya  (X2):     
(Composite Reliability 
= 

0,833 AVE = 
0,556 

 X2.1 0,686 0,672 0,124 5,546 

 X2.2 0,750 0,732 0,107 6,992 

 X2.3 0,779 0,760 0,085 9,126 

  X2.4 0,763 0,762 0,084 9,091 

Tradisi (X3):     
(Composite Reliability 
= 

0,779 AVE = 
0,647 

 X3.3 0,947 0,946 0,031 30,795 

  X3.4 0,631 0,603 0,149 4,236 

Kompleksitas 
Registrasi (X4):     
(Composite Reliability 
= 

0,902 AVE = 
0,698 

 X4.1 0,889 0,889 0,026 34,392 

 X4.2 0,898 0,896 0,026 33,981 

 X4.3 0,833 0,829 0,045 18,318 

  X4.4 0,709 0,697 0,081 8,772 

Penghambat Minat 
Penggunaan M-
banking (Y1):     
(Composite Reliability 
= 

0,804 AVE = 
0,673 
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Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

 Y1.1 0,788 0,783 0,058 13,557 

  Y1.4 0,852 0,852 0,036 23,435 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0 & Ms. Excel 2013 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai composite reliability masing-masing memiliki nilai di 

atas 0,70 sehingga dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dari acuan yang 

ditetapkan sebelumnya, yaitu harus di atas 0,60. Dengan demikian, penelitian ini 

memiliki data yang reliable. Pada tabel 4.4 juga dapat diketahui bahwa semua 

factor loading memiliki nilai di atas 0,60, pada tabel termuat pada  Original Sample 

(O). Selain itu, semua signifikan pada 0,05 (nilai T hitung atau T statistik > T tabel 

1,96, sesuai jumlah sampel 360 responden). 

4.4.2 Model Struktural atau Inner Model 

Pengujian model struktural atau inner model dalam penelitian ini dilakukan 

untuk melihat hubungan antara variabel konstruk, R-square dan nilai signifikansi 

dari model penelitian. Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan metode 

resampling bootstrap. Output yang dapat dievaluasi dari metode bootstapping 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.25: Model Struktural  

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0 

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat R-square yang 

merupakan uji goodness-fit model. Model keterbatasan informasi (X1), biaya (X2), 

tradisi (X3), dan kompleksitas registrasi (X4) terhadap penghambat minat 

penggunaan M-banking (Y1) memberikan nilai R-square sebesar 0,58 yang dapat 

diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk penghambat minat penggunaan M-

banking (Y1) dapat dijelaskan oleh keempat variabilitas konstruk yakni 

keterbatasan informasi (X1), biaya (X2), tradisi (X3), dan kompleksitas registrasi 

(X4) sebesar 58% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar yang 

diteliti. 
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Tabel 4.5: R Square 

  R Square 

X1  

X2  

X3  

X4  

Y1 0,580 
Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0  

Uji yang kedua dalam model struktural adalah melihat signifikansi hubungan-

hubungan yang terdapat dalam hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan 

menggunakan simulasi yang dilakukan secara statistik, yaitu dengan metode 

bootstrap terhadap sampel penelitian. Hasil pengujian dengan bootstrapping dari 

penelitian ini menggunakan analisis PLS melalui aplikasi SmartPLS 2.0 

memberikan output seperti berikut: 

Tabel 4.6: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|0/STERR|) 

X1 -> Y1 0,240 0,243 0,089 0,089 2,690 

X2 -> Y1 0,108 0,125 0,079 0,079 1,363 

X3 -> Y1 0,246 0,238 0,086 0,086 2,874 

X4 -> Y1 0,398 0,399 0,085 0,085 4,667 

Sumber: Hasil survei, diolah menggunakan SmartPLS versi 2.0  

Berdasarkan tabel 4.6 Original Sample (O) menunjukkan nilai koefisien jalur di 

mana nilai dari koefisien jalur ini menunjukkan seperti apa pengaruh dan arah 

hubungan variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya nilai T statistik atau T hitung 

akan dibandingkan dengan T tabel sebagai penentu signifikansi suatu hipotesis. 

Signifikansi hipotesis pada penelitian ini dapat terjawab dengan mengevaluasi 

keempat variabel X (X1-X4) terhadap Y1 dengan melihat nilai koefisien parameter 

dan nilai signifikansi T statistik. Dalam penelitian ini signifikansi pada 5% dengan 

T hitung 1,96 sesuai jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 360 responden 

(T hitung > T tabel). Interpretasi dari tabel 4.6 akan dijabarkan seperti berikut ini: 
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1. X1  Y1 

Hasil pengujian hipotesis pertama memperlihatkan hubungan variabel 

keterbatasan informasi (X1) terhadap penghambat minat penggunaan M-

banking (Y1) memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0, 240 dengan nilai t 

sebesar 2,690. Nilai koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa 

keterbatasan informasi (X1) berpengaruh positif secara langsung dengan 

penghambat minat penggunaan M-banking (Y1). Sedangkan melihat t hitung 

bila dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,96 berarti X1 terhadap Y1 

memiliki hubungan yang signifikan. Melihat hipotesis 1 yakni keterbatasan 

informasi mengenai mobile banking bagi nasabah menjadi faktor 

penghambat minat penggunaan layanan mobile banking, dan bila 

dihubungkan dengan hasil pengujian maka hipotesis 1 dinyatakan 

diterima. 

2. X2  Y1 

Hasil pengujian hipotesis kedua memperlihatkan hubungan variabel biaya 

(X2) terhadap penghambat minat penggunaan M-banking (Y1) memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar 0,108. Nilai tersebut menunjukkan  bahwa biaya (X2) 

berpengaruh positif secara langsung dengan penghambat minat 

penggunaan M-banking (Y1). Sedangkan T hitung memiliki nilai 1,363 yang 

berarti tidak signifikan bila dibandingkan dengan T tabelnya sebesar 1,96. 

Melihat hipotesis 2 yakni persepsi biaya yang dibebankan untuk penggunaan 

mobile banking menjadi faktor penghambat minat penggunaan layanan 

mobile banking, dan bila dihubungkan dengan hasil pengujian maka 

hipotesis 2 dinyatakan ditolak 

3. X3  Y1 

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperlihatkan hubungan variabel tradisi 

(X3) terhadap penghambat minat penggunaan M-banking (Y1) memiliki 
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hubungan positif dan berpengaruh secara langsung karena memiliki nilai 

koefisien sebesar 0,246. Pada hubungan ini memiliki nilai T hitung lebih 

besar daripada T tabelnya yakni sebesar 2,874 yang berarti hubungan 

antara X3 terhadap Y1 signifikan. Melihat hipotesis 3 yakni tradisi berupa 

kebiasaan dan gaya hidup nasabah menjadi penghambat minat penggunaan 

layanan mobile banking, dan bila dihubungkan dengan hasil pengujian maka 

hipotesis 3 dinyatakan diterima. 

4. X4  Y1 

Hasil pengujian hipotesis keempat atau yang terakhir memperlihatkan 

hubungan variabel kompleksitas registrasi (X4) juga berpengaruh positif 

secara langsung terhadap penghambat minat penggunaan M-banking (Y1) 

dengan koefisien tertinggi dibandingkan variabel X yang lain yakni sebesar 

0,398. Hubungan X4 terhadap Y1 juga signifikan karena memiliki nilai T 

hitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan T tebelnya yakni sebesar 

4,667. Melihat hipotesis  yakni Kompleksitas dalam proses registrasi menjadi 

faktor penghambat minat penggunaan layanan mobile banking, dan bila 

dihubungkan dengan hasil pengujian maka hipotesis 4 dinyatakan 

diterima. 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis, peneliti mendapatkan hasil tentang berbagai 

variabel yang menjadi faktor penghambat minat nasabah dalam menggunakan 

atau mengadopsi layanan perbankan berbasis mobile banking. Kompleksitas 

registrasi terbukti menjadi faktor penghambat yang paling kuat dari penelitian ini. 

Disusul oleh keterbatasan informasi dan tradisi yang menjadi penghambat dalam 

penggunaaan layanan m-banking. Sedangkan biaya tidak terbukti menjadi 
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penghambat dalam penggunaan layanan m-banking. Dari keempat faktor utama 

tersebut masing-masing memiliki alasan pendukung tersendiri, sebagai berikut:  

4.5.1 Keterbatasan Informasi dalam Penggunaan Layanan M-banking 

Keterbatasan informasi merupakan berbagai penyebab kurangnya 

pengetahuan nasabah tentang layanan mobile banking beserta dampak yang 

dapat diambil. Keterbatasan informasi menjadi salah satu penghambat yang 

memiliki pengaruh terkuat kedua dalam penelitian ini. Pada keterbatasan informasi 

ini para nasabah kurang lebih telah mengetahui dan memahami tentang layanan 

m-banking. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa mahasiswa selaku 

nasabah dan responden dalam penelitian ini telah melek teknologi. Para nasabah 

masih merasa kurang tentang sosialisasi dan edukasi yang seharusnya dilakukan 

oleh pihak perbankan terkait layanan m-banking. Sesuai dengan telah dijelaskan 

pada teori perilaku konsumen, bahwa bagaimana individu membutuhkan informasi 

untuk membuat keputusan dalam membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan 

dimiliki (waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang 

nantinya akan dikonsumsi. Selain itu upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang  dan jasa dapat diawali dengan upaya pencarian informasi. 

Tujuan dari pencarian informasi sendiri demi memahami suatu hal, untuk 

memutuskan dalam melakukan pengadopsian dan meminimalisir risiko yang dapat 

terjadi. Jadi dari sisi nasabah sebenarnya mereka cukup melakukan usaha dalam 

mendapatkan informasi terkait m-banking, namun sosialisasi dan edukasi yang 

dilakukan dari sisi perbankan masih dirasa kurang. 

Dari sisi risiko, nasabah yang masih belum menggunakan m-banking merasa 

masih banyak risiko yang harus dihadapi sedangkan nasabah yang pernah 

menggunakan tidak berpendapat demikian. Hal ini sesuai yang dijelaskan pada 

penjelasan informasi pada sub bab 2.2 yakni adanya informasi sangatlah penting, 
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khususnya untuk pengambilan keputusan dan mengurangi risiko yang akan terjadi. 

Jadi bila melihat para nasabah yang pernah menggunakan telah mendapatkan 

informasi lebih banyak sehingga bisa meminimalisir risiko yang ada dan untuk 

nasabah yang masih enggan menggunakan masih membutuhkan informasi 

tambahan terkait layanan m-banking khususnya untuk dapat meminimalisir risiko 

pula. 

Selain itu sesuai dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2001), yakni ada empat. Dari keempat 

faktor tersebut menjelaskan persepsi dan pembelajaran. Persepsi sendiri dijelakan 

sebagai proses di mana seseorang memilih, mengatur, dan mengintepretasikan 

informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai hal yang berkaitan 

tersebut. Sehingga bila nasabah tidak memiliki informasi selengkapnya mengenai 

m-banking itu sendiri, maka dapat terjadi persepsi yang salah sehingga membuat 

kurang minatnya para nasabah untuk menggunakan layanan m-banking. 

Sedangkan pembelajaran merupakan perubahan pada perilaku individu yang 

muncul dari pengalaman yang didapatkan. Bagi nasabah yang kurang 

mendapatkan informasi,  mereka tentu tidak dapat belajar lebih banyak dan masih 

enggan untuk mencoba pun dengan beberapa alasan mereka, membuat mereka 

tertunda mempelajari layanan m-banking lebih banyak lagi. 

Informasi pada penelitian ini secara nyata terbukti menjadi penghambat dalam 

penggunaan layanan m-banking Hasil tersebut sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa negara yakni di Ghana, Tanzania, dan Finlandia. Hasil 

penelitian dari ketiga negara tersebut menyatakan bahwa informasi sangat 

diperlukan dalam penggunaan m-banking. Berarti bila kurang dalam mendapat 

informasi akan menjadi penghambat dalam pengadopsian m-banking.  

Infrasruktur sangat berpengaruh dalam kemudahan untuk mendapatkan 

informasi. Dalam hal ini, dari penelitian ini yang dilakukan di Indonesia memiliki 
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hasil yang berbeda dari jurnal terdahulunya yang di lakukan di negara-negara lain. 

Dari hasil evalusai, dari segi infrasruktur, Indonesia memiliki infrasruktur yang lebih 

mencukupi dibandingkan beberapa negara yang melakukan penelitian serupa. Hal 

ini dibuktikan dengan pernyataan para nasabah yang cenderung menolak kalau 

lingkungakn sekitar atau tempat tinggal mereka sulit untuk mengakses internet. 

Dari situ peneliti mengkaji seperti apa infrasruktur daerah mereka dan secara 

keseluruhan dapat menggambarkan infrasruktur di negara Indonesia lebih maju 

dibandingkan dengan kondisi infrasruktur di Negara Ghana dan Tanzania. 

Jadi informasi mengenai m-banking menjadi hal yang sangat penting bagi 

para nasabah dalam mengambil keputusan untuk pengadopsian layanan m-

banking. Namun masih kurangnya informasi yang didapat oleh para nasabah pun 

menjadi sebuah hambatan dalam penggunaan atau pengadopsian layanan m-

banking itu sendiri. Usaha yang kurang baik dari pihak nasabah maupun 

perbankan untuk mencari dan memberikan informasi yang selengkapnya. 

Nasabah tidak mendapatkan informasi secara lengkap sehingga mereka masih 

cenderung masih enggan untuk menggunakan layanan m-banking. Selain itu para 

nasabah masih beranggapan banyaknya risiko dalam penggunaan layanan m-

banking yang dikarenakan masih kurangnya informasi yang seharusnya dapat 

meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Dari pihak perbankan sendiri juga dirasa 

masih kurang dalam melakukan sosialisasi dan pengedukasian kepada para 

nasabah mereka mengenai layanan m-banking.  

4.5.2 Biaya dalam Penggunaan Layanan M-banking 

Biaya dalam penelitian ini merupakan segala beban biaya yang harus 

ditanggung oleh nasabah bila ingin dapat menggunakan layanan m-banking. Pada 

segi biaya yang menjadikan kendala utama para nasabah dalam penggunaan atau 

pengadopsian layanan m-banking yaitu pada sisi biaya tambahan seperti pajak 
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berupa potongan saldo atau potongan pulsa dalam setiap menggunaan layanan 

m-banking. Para nasabah beranggapan masih banyaknya potongan dana atau 

potongan pulsa bila melakukan kegiatan perbankan yang mereka butuhkan 

melalui layanan m-banking, seperti setiap melakukan cek saldo, transfer, dan 

lainnya. 

Sedangkan pada sisi biaya lain yaitu seperti biaya untuk pembelian gadget 

yang mampu untuk menjalankan aplikasi m-banking, para nasabah tidak merasa 

keberatan akan hal tersebut. Mayoritas dari para nasabah telah memiliki gadget 

yang compatible untuk menggunakan layanan m-banking. Dalam menggunakan 

layanan m-banking, secara tidak langsung nasabah dituntut untuk mengeluarkan 

biaya lebih untuk membeli paket data demi dapat terkoneksi dengan jaringan 

internet. Hal ini dikarenakan layanan m-banking dapat digunakan secara baik bila 

memiliki koneksi internet yang baik pula. Biaya untuk mengakses internet bagi 

para nasabah tidaklah menjadi beban buat mereka, karena mereka tetap dapat 

mengakses hal lain yang mereka butuhkan. Meskipun para nasabah tidak 

keberatan dalam pembelian gadget yang compatibel dan membeli paket data 

untuk dapat mengakses jaringan internet, mereka masih banyak yang enggan 

menggunakan layanan m-banking dengan alasan banyaknya biaya tambahan 

yang harus mereka tanggung dalam menggunakan layanan m-banking seperti 

penjelasan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dikaitkan dengan teori biaya transaksi, maka 

hasil penelitian sesuai dengan yang dijelaskan pada teori biaya transaksi dalam 

pengadopsian atau penggunaaan layanan m-banking. Muncul berbagai biaya 

yang harus dikeluarkan seperti biaya untuk mendapatkan informasi dalam 

pengambilan keputusan nasabah. Sebelum membuat suatu tindakan seseorang 

akan mencari tahu semua hal yang sesuai dengan apa yang ia ingin dapatkan. 
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Tindakan tersebut entah secara sadar atau tidak, nasabah mengeluarkan biaya 

untuk informasi yang ingin diketahuinya tersebut, misalkan biaya yang dibutuhkan 

untuk browsing, baik melalui smartphone-nya, warnet, ataupun media lainnya. 

Namun munculnya biaya pada sisi ini tidak menjadikan kendala bagi para nasabah 

dalam penggunaan m-banking. 

Kedua, biaya untuk dapat menerapkan layanan, hingga mendapatkan 

manfaatnya. Dalam pengaplikasian layanan mobile banking, nasabah harus 

memiliki smartphone ataupun gadget yang kompatibel. Biaya yang dapat menjadi 

suatu pertimbangan dalam menggunakan layanan mobile banking ini salah 

satunya yakni biaya untuk alat mobile-nya itu sendiri. Biaya lain yang perlu 

dipertimbangkan yaitu biaya paket data untuk mengakses jaringan internet, yang 

selanjutnya untuk mengakses layanan mobile banking. Biaya terakhir yang perlu 

dipertimbangkan yakni biaya tambahan yang dikenakan oleh bank kepada 

nasabah pengguna layanan mobile banking. Biaya ini dikenakan apabila 

melakukan transaksi antar bank. Terbukti bahwa para nasabah merasa enggan 

untuk menggunakan layanan m-banking dengan alasan tambahan biaya dalam 

bentuk potongan pada saldo tabungan atau potongan pulsa. 

Secara keseluruhan menunjukkan hasil yang berbeda bila dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu dari Afrika Selatan, Ghana, dan Tunisia yang 

menyebutkan bahwa biaya menjadi penghambat dari penggunaan layanan m-

banking. Namun hasil pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa adanya biaya 

tidak terbukti menjadi faktor penghambat dalam penggunaan layanan m-banking. 

Hal ini dapat dikarenakan dari sisi sampel penelitian. Sampel pada penelitian yakni 

mahasiswa, karena mereka dianggap terpelajar dan melek teknologi maka mereka 

tentu dapat membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dengan kemudahan 

yang bisa didapatkan, sehingga dengan adanya biaya yang dirasa tidak seberapa 
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mereka cenderung tidak menjadikan hal ini sebagai penghambat dalam 

penggunaan layanan m-banking.  

4.5.3 Tradisi dalam Penggunaan Layanan M-banking 

Tradisi dapat diartikan sebagai gaya hidup, pola pikir dan kebiasaan para 

nasabah yang lebih puas mendapatkan layanan langsung ke bank daripada 

menggunakan sarana, seperti layanan mobile banking. Variabel ketiga ini, dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Para 

nasabah baik yang belum atau sudah pernah menggunakan layanan m-banking, 

mereka telah terbiasa dalam mengakses internet melalui gadget mereka. Hal ini 

dikarenakan para responden diambil dari kalangan mahasiswa, di mana pada 

pendahuluan telah dijelaskan bahwa mahasiswa termasuk kalangan yang telah 

melek teknologi. Dari situ pula menyebabkan pada penelitian ini, nasabah 

cenderung masih memiliki tingkat frekuensi untuk bertransaksi yang rendah 

karena sumber pendapatan mereka pun masih tergantung pada besarnya uang 

saku mereka. Selanjutnya seluruh nasabah baik yang belum maunpun yang telah 

menggunakan m-banking menyatakan mereka tidak merasa sulit bila diharuskan 

mengaplikasikan layanan m-banking. Namun bagi nasabah yang pernah 

menggunakan m-banking cenderung lebih percaya pada layanan ini dibandingkan 

dengan para nasabah yang belum pernah menggunakan. Mereka cenderung lebih 

percaya dan merasa puas bila mendapatkan layanan langsung dengan datang ke 

bank walau pun harus mengantri.  

Berdasarkan teori perilaku konsumen menurut Solomon (dalam Suryani, 

2013), dijelaskan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor salah satunya faktor internal. Faktor internal ini seperti persepsi, motivasi, 

pembelajaran, sikap, kepribadian dan gaya hidup. Bila melihat hasil penelitian ini 

khususnya pada faktor tradisi maka bisa dikatakan sesuai dengan teori tersebut. 
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Bila melihat gaya hidup para nasabah yang masih sebagai mahasiswa, mereka 

telah melek teknologi, mereka tidak merasa sulit dalam mempelajari suatu hal 

yang baru, dan dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka telah terbiasa 

mengakses internet maupun mengoperasikan beberapa aplikasi dalam gadget 

mereka. Namun pada sisi frekuensi bertransaksi mereka masih rendah yang 

disebabkan dari pendapatan mereka yang terbatas dari uang saku yang diterima 

dari orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller (2006) terkait 

keadaan ekonomi dan pekerjaan dalam teori perilaku konsumen. Dalam teori 

tersebut dijelaskan bahwa keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 

pilihan produk yang akan digunakan. Penjelasan tersebut selaras dengan hasil 

penelitian ini bahwa keadaan ekonomi yang terbatas bagi para nasabah, di mana 

pekerjaan mereka masih sebagai mahasiswa, cenderung membuat mereka 

memiliki frekuensi bertransaksi yang kecil, sehingga mereka pun tidak begitu 

memerlukan layanan m-banking untuk mempermudah transaksi mereka yang 

cenderung masih minim. 

Keyakinan seperti yang dijelaskan oleh Kotler dan Amstrong (2001), yakni 

mendiskripsikan seseorang mengenai sesuatu dan sikap menggambarkan 

penilaian, pemasaran, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari seseorang 

atas sebuah objek atau gagasan. Pada penelitian ini dapat tercermin dari 

kecenderungan para nasabah telah terbiasa dan cenderung lebih percaya atau 

yakin bila mendapatkan pelayanan secara langsung dengan pergi ke bank 

daripada melalui sarana seperti memalui layanan m-banking yang seharusnya 

dapat mempermudah para nasabah.Teori perilaku konsumen rasional pun dalam 

paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip dasar utilitarianisme. Jadi 

para nasabah cenderung lebih puas mendapatkan pelayanan secara langsung di 

bank daripada menggunakan sarana.  
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Secara keseluruhan, sesuai hasil penelitian terhadap terhadap faktor tradisi 

ini, terbukti secara nyata menjadi penghambat minat pengguna layanan m-

banking. Hal ini berarti tradisi yang didalamnya mencerminkan pola pikir, 

kebiayaan dan gaya hidup para nasabah memang cenderung menjadi hambatan 

bagi mereka untuk menggunakan atau mengadopsi layanan m-banking. Sama 

seperti beberapa penelitian terdahulu dari beberapa negara berikut ini. Seperti 

penelitian yang dilakukan di Negara Ghana, memiliki hasil penelitian berupa empat 

alasan utama untuk menolak m-banking, salah satunya yaitu nasabah cenderung 

memilih untuk pergi ke cabang bank daripada menggunakan layanan m-banking. 

Lalu penelitian di Tanzania juga menyumbangkan hasil bahwa kepercayaan sosial 

budaya menjadi hambatan dari penerapan e-commerce di sana. Dan penelitian 

selanjutnya yang menyatakan bahwa tradisi juga menjadi sebuah hambatan dalam 

pengadopsian layanan m-banking adalah penelitian yang dilakukan di Finlandia. 

4.5.4 Kompleksitas Registrasi dalam Penggunaan Layanan M-banking 

Kompleksitas registrasi pada penelitian ini bisa diartikan sebagai segala 

proses yang cukup banyak dan harus dilengkapi oleh para nasabah bila nasabah 

tersebut ingin menikmati layanan mobile banking. Jadi para nasabah untuk dapat 

melikmati fasilitas layanan m-banking, para nasabah harus melakukan berbagai 

proses untuk peregistrasian, seperti harus memenuhi beberapa persyaratan, 

melakukan pendaftaran melalui mesin ATM dulu, melakukan aktivasi ke bank, dan 

sebagainya. Setelah dilakukan pengujian, kompleksitas registrasi ternyata benar 

dan bahkan menjadi faktor penghambat yang memiliki pengaruh paling besar. 

Kompleksitas registrasi secara nyata menjadi penghambat minat para nasabah 

untuk menggunakan atau mengadopsi layanan m-banking.  

Pada teori permintaan uang untuk tujuan transaksi dijelaskan bahwa 

perkembangan teknologi dapat mengurangi permintaan uang yang ingin dipegang 
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oleh setiap individu. Kemajuan teknologi yang menyebabkan turunnya biaya 

transaksi akan mengakibatkan rata-rata kas yang dipegang oleh setiap individu 

menurun. Hal ini dapat dimisalkan dengan dipakainya sistem komputer atau 

telepon dalam kegiatan transaksi. Tanpa mengambil uang terlebih dahulu dari 

tabungan di bank, nasabah dapat melakukan transaksi melalui media sarana 

sistem komputerisasi, seperti bertransaksi melalui mesin ATM atau internet 

banking yang jalankan di komputer, laptop, dan media lain yang dapat mengakses 

internet. Selain itu juga terdapat layanan SMS banking ataupun mobile banking 

yang dirancang untuk mempermudah nasabahnya melakukan transaksi maupun 

kegiatan perbankan lainnya melalui ponsel. Semakin berkembangnya teknologi 

yang demikian dapat menyebabkan turunnya permintaan uang. Namun 

disayangkan dalam proses registrasi dalam penggunaan teknologi tersebut masih 

menjadi kendala bagi para konsumen.  

Para nasabah cenderung merasa bingung dan merasa kesulitan dalam proses 

registrasim untuk menggunakan layanan m-banking. Mayoritas nasabah merasa 

enggan untuk menggunakan m-banking karena persyaratan yang harus dilengkapi 

cukup banyak, terkadang mereka tidak jadi mendaftarkan karena persyaratannya 

kurang. Banyaknya tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan peregistrasian 

m-banking juga sering membuat bingung nasabah yang ingin mendaftar sehingga 

merekapun banyak yang lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses 

peregistrasian sampai selesai. Akhirnya para nasabah tidak jadi menggunakan 

layanan m-banking. Kecenderungan nasabah merasa keberatan bila harus pergi 

ke bank terlebih dahulu untuk melakukan aktivasi demi dapat berfungsinya 

layanan m-banking pada gadget mereka. Banyak dari para nasabah yang enggan 

menyempatkan untuk ke bank dan ada pula yang memang kurang ada waktu untuk 

hal itu, karena waktu senggang para mahasiswa terkadang pada akhir pekan, 
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namun bank tutup. Para nasabah yang pernah menggunakan, juga merasakan 

beberapa hal yang benar-benar menghambat dalam penggunaan layanan m-

banking ini, yakni kompleksnya proses registrasi. Mereka keberatan bila harus 

melakukan pengaktivasian yang harus dilakukan dengan pergi ke bank terlebih 

dahulu. Terbatasnya kesempatan untuk pergi ke bank membuat mereka 

cenderung membuat mereka menjadi terhambat untuk melakukan pengaktivasian 

sebagai proses terpenting dalam registrasi. Para nasabah yang pernah 

menggunakan layanan m-banking tetap merasa keberatan pada kedua hal ini 

dikarenakan terkadang software m-banking mereka terjadi automatic update yang 

menyebabkan mereka harus mengatur ulang software tersebut bahkan harus 

mengurusnya ke bank kembali bagi mereka yang kurang mengetahui. Hal tersebut 

yang menjadi alasan yang dominan dari para nasabah untuk tidak melanjutkan 

menggunakan m-banking lagi.  

Kompleksitas registrasi dalam penelitian ini menjadi salah satu faktor 

pembeda dan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan di beberapa negara lainnya. Berbagai alasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya membuktikan bahwa kompleknya registrasi menjadi hambatan 

dengan pengaruh sangat kuat dalam penggunaan layanan m-banking di 

Indonesia. Hal ini akan berdampak kurang baik pada penggunaan layanan m-

banking bila tidak segera ditangani. 

4.6 Implikasi Penelitian 

Penghambat minat penggunaan m-banking merupakan berbagai faktor yang 

dapat mengurangi minat para nasabah untuk menggunakan layanan mobile 

banking. Adanya berbagai hambatan yang muncul terkait penggunaan atau 

pengadopsian layanan m-banking dapat berdampak kurang baik bagi berbagai 

pihak. Dampaknya dari berbagai hambatan penggunaan atau pengadopsian 
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layanan m-banking yang belum dapat ditangani tersebut menyebabkan 

penggunaan m-banking yang seharusnya dapat mempermudah nasabah dalam 

melakukan kegiatan perbankan seperti lebih efektif dan efisiennya nasabah dalam 

mengontrol, mengelola keuangan, dan melakukan transaksi menjadi tidak dapat 

dimaksimalkan. Hal ini berimbas pada penggunaan uang cash dalam bertransaksi 

tetap diminati. Pada teori permintaan uang untuk tujuan transaksi dijelaskan 

bahwa perkembangan teknologi dapat mengurangi permintaan uang yang ingin 

dipegang oleh setiap individu. Namun bila penggunaan teknologi tidak dapat 

terealisasi secara baik, maka permintaan uang cash tetaplah banyak dan tidak 

dapat terkurangi. Program pemerintah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang 

telah dicanangkan secara resmi sejak tanggal 14 Agustus 2014 oleh Gubernur 

Bank Indonesia Bapak Agus D.W. Martowardojo, sampai saat ini terbukti belum 

dapat terealisasi dengan baik. Biaya pencetakan uang tiap tahunnya juga masih 

sulit untuk ditekan atau dikurangi. Pada sisi perbankan pun juga mendapatkan 

imbas yang kurang baik, yakni kepercayaan akan layanan m-banking yang masih 

kurang baik akan mengakibatkan masih perlunya layanan secara langsung kepada 

nasabahnya. Hal itu berarti diperlukannya biaya tambahan untuk gaji para 

karyawan, bahkan harus memerlukan penambahan kantor cabang demi 

menjangkau nasabahnya. Kurang maksimalnya penggunaan m-banking itu sendiri 

mengakibatkan pendapatan fee based income dari sisi layanan m-banking masih 

kecil. Secara makro, selain masih tingginya biaya pencetakan uang demi 

memenuhi permintaan uang cash yang belum dapat ditekan, adanya m-banking 

yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi seharusnya dapat membuat 

perputaran keuangan semakin cepat serta membangkitkan laju perekonomian, 

akan tetapi masih belum dapat dimaksimalkan. Hal tersebut disebabkan oleh 

adanya berbagai hambatan yang muncul seperti kurangnya informasi, hambatan 

pada sisi biaya, tradisi serta kompleknya proses registrasi terbukti menjadi 
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penghambat dalam menggunakan layanan m-banking. Berbagai permasalahan 

tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh berbagai pihak, salah 

satunya dengan menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai salah satu 

pertimbangan dalam mengambil tindakan untuk mengatasi berbagai hambatan 

yang ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil melalui analisa data dan pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu kurangnya minat nasabah untuk menggunakan layanan mobile 

banking dipengaruhi dengan adanya keterbatasan informasi, tradisi, dan 

kompleksitas registrasi, sedangkan biaya tidak menjadi penghambat. Kurangnya 

informasi yang didapat oleh para nasabah membuat mereka beranggapan ada 

banyak risiko bila menggunakan layanan m-banking sehingga mereka enggan 

untuk menggunakan layanan m-banking. Faktor tradisi yang dapat digambarkan 

dari pola pikir, keyakinan, dan kebiasaan menjadi faktor penghambat dalam 

penggunaan layanan m-banking yang ditunjukkan dengan masih minimnya 

bertransaksi, cenderung lebih yakin bila mendapatkan pelayanan secara langsung 

dengan datang ke bank, serta telah terbiasa dengan cara demikian. Kompleksitas 

registrasi secara nyata menjadi penghambat minat nasabah untuk menggunakan 

layanan mobile banking yang didukung dengan alasan banyaknya persyaratan, 

tahapan, keharusan aktivasi dengan datang ke bank dalam proses registrasi, hal 

tersebut sering membuat para nasabah menjadi enggan untuk menggunakan 

layanan m-banking. Sedangkan hambatan biaya tidak menjadi hambatan untuk 

menggunakan layanan mobile banking oleh nasabah. 

5.2 Saran 

Berbagai kendala yang muncul dari penggunaan layanan m-banking dengan 

berbagai dampaknya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, membuat 

peneliti memberikan beberpa saran untuk berbagai pihak yang terkait, sebagai 

berikut: 
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1. Konsumen/ Nasabah 

Demi mendapatkan manfaat layanan m-banking sesuai tujuan adanya m-

banking itu sendiri yakni untuk efektifitas dan efisiensi kehidupan para 

penggunanya dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam kegiatan 

perbankan, maka para nasabah harus lebih mau berusaha dalam 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, guna dapat meminimalisir 

risiko yang dapat terjadi dan berani untuk mengambil keputusan untuk 

menggunakan layanan m-banking. Selain itu informasi yang lengkap akan 

membuat mereka salah persepsi dan menjadi akan kemudahan m-banking, 

baik itu dari segi keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan 

memegang uang cash langsung, maupun dari segi minimnya biaya yang 

dapat ditekan atau oportunity cost yang lebih efisien bila menggunakan 

layanan. Para nasabah dapat menghemat waktunya dan biaya transport 

tanpa harus datang ke bank atau mencari mesin ATM terdekat, di mana 

tanpa kita sadari kita harus mengeluarkan biaya tambahan seperti pajak 

retribusi atau parkir. 

2. Bank 

Demi dapat dimaksimalkannya penggunaan layanan m-banking pada 

setiap nasabahnya, dengan tujuan memaksimalkan pelayanan perbankan 

dan meningkatkan fee based income yang didapat oleh pihak perbankan, 

maka pihak bank seharusnya dapat meningkatkan promosi atau sosialisasi 

tentang layanan m-banking kepada setiap nasabahnya. Bisa dengan cara 

melalui media seperti brosur, video, melalui web, dan media lainnya. 

Namun akan lebih efektif bila sosialisasi dilakukan dengan pertemuan 

langsung dengan nasabah baik itu dengan mengadakan acara khusus atau 

dengan menawari setiap nasabah yang datang ke bank untuk diberi 

penjelasan secara gamblang mengenai layanan m-banking lalu ditawarkan 



109 
 

 
 

untuk pendaftaran dan dibantu pada saat registrasi sampai memberikan 

edukasi atau pembelajaran dalam menggunakan layanan m-banking 

langsung melalui aplikasi yang telah terpasang pada gadget nasabah itu 

tadi. Selain itu pihak perbankan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

untuk menambah kantor unit baru dan menambah pengeluaran biaya gaji 

karyawan yang baru, karena para nasabah sudah dapat terlayani melalui 

sarana layanan m-banking itu sendiri. 

3. Ekonomi Makro (Pemerintah) 

Pada sisi pemerintah, demi dapat tersukseskannya program yang telah 

dicanangkan oleh pihak BI sejak Agustus 2014 yakni Gerakan Nasional 

Non Tunai (GNNT) maka pemerintah harus terus memperbaiki infrastruktur 

yang ada khususnya pada hal yang dapat menunjang maksimalnya 

penggunaan layanan m-banking seperti kemudahan akses internet di 

setiap daerah. Hal ini sangat penting dalam kesuksesan program GNNT 

karena harus didukung pula dengan adanya infrastruktur yang memadahi. 

Selain itu pihak pemerintah juga harus memberikan bantuan dalam 

kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada setiap masyarakat. Bila dari pihak 

pemerintah dan perbankan dapat bekerjasama dengan baik dalam 

memaksimalkan penggunaan layanan m-banking, maka permintaan akan 

uang cash akan dapat ditekan yang akan dapat menekan biaya pencetakan 

uang setiap periodenya. Selain itu dari kemudahan yang telah ditawarkan 

oleh layanan m-banking akan mempermudah para nasabahnya dalam 

kegiatan perbankan seperti bertransakasi. Dari situ diharapkan akan 

merangsang meningkatnya kegiatan ekonomi sehingga perputaran uang 

semakin cepat dan aman sehingga diharapkan perekonomian akan 

semakin meningkat pula.  

 



110 
 

 
 

4. Akademis 

Pada sisi akademis, berhubungan dengan terbatasnya sampel pada 

penelitian ini, yakni pada kalangan mahasiswa yang dirasa memiliki kriteria 

yang homogen, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian serupa dengan mengambil sampel pada kondisi 

masyarakat secara umum. Bila mengambil sampel pada masyarakat luas, 

maka dapat dipastikan mendapatkan data yang heterogen, yang lebih 

dapat mencerminkan berbagai hambatan dari berbagai kalangan. 

Sehingga apa yang menjadi hambatan bagi setiap lapisan masyarakat 

selaku nasabah dapat tergambarkan.   
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Perbankan Berbasis Mobile Banking: Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Angkatan 2012-2014, Universitas Brawijaya, Malang.” Responden adalah mahasiswa 

FEB UB angkatan 2012-2014 yang belum pernah menggunakan layanan mobile banking. 

Data yang Saudara/i isikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk 

kepentingan akademis penelitian ini.  
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KUESIONER 

 

SCREENING 

1. Apakah Saudara/i merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya, Malang tahun angkatan 2012-2014? 

a. Ya b. Bukan 

2. Apakah Saudara/i merupakan nasabah dari suatu bank atau lebih dari satu bank? 

(BRI, BNI, BCA, Mandiri)

a. Ya b. Bukan

3. Apakah Saudara/i pernah menggunakan layanan mobile banking yang telah 

disediakan oleh bank anda?  

a. Belum pernah menggunakan b. Pernah menggunakan

PROFIL DEMOGRAFIS 

1. Nama Lengkap :…………………….  

2. Alamat sesuai KTP :…………………..... 

 

3. Jenis Kelamin  

a. Laki-laki b. Perempuan 

4. Tahun Angkatan 

a. 2012 

b. 2013 

c. 2014 

5. Berapa uang saku perbulan Saudara/i? (Rupiah) 

a. < 1 juta 

b. 1-2 juta 

c. 2-3 juta 

d. > 3 juta 
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SKALA SIKAP 

Petunjuk Pengisian: 

 Berilah tanda centang (√ ) pada kolom sesuai dengan sikap Anda terhadap 

pernyataan yang ada. 

 Keterangan : 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Pernyataan Utama: 

X1 
  

Keterbatasan Informasi SS S TS STS 

Informasi tentang layanan mobile banking 

sulit didapatkan dan dipahami. 
        

Sulitnya akses internet di daerah tempat 

tinggal membuat saya tidak bisa 

menggunakan layanan mobile banking. 

        

Pihak bank kurang memberikan sosialisasi 

dan edukasi mengenai mobile banking. 
        

Saya beranggapan ada banyak risiko bila 

menggunakan layanan mobile banking. 
    

      

X2 

Biaya SS S TS STS 

Ponsel yang saya gunakan tidak 

mendukung untuk menjalankan aplikasi 

mobile banking. 

        

Biaya pembelian ponsel/tablet yang cocok 

untuk menjalankan layanan mobile 

banking mahal. 

    

Biaya untuk dapat menjalankan mobile 

banking itu mahal, karena harus beli paket 

data untuk dapat mengakses internet. 

        

Saya beranggapan layanan mobile 

banking menarik biaya tambahan bila 

dibandingkan lewat bank langsung. 
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X3 

Tradisi SS S TS STS 

Saya jarang mengakses internet melalui 

ponsel yang saya miliki. 
        

Saya jarang melakukan transaksi sehingga 

tidak memerlukan layanan mobile banking. 
    

Saya merasa sulit bila harus 

menggunakan layanan mobile banking. 
        

Saya lebih puas mendapat layanan secara 

langsung ke bank walaupun harus 

mengantri. 

      
  
 

      

X4 

Kompleksitas Registrasi SS S TS STS 

Banyaknya persyaratan yang harus 

dilengkapi, mengurangi minat saya untuk 

menggunakan layanan mobile banking. 

        

Banyaknya tahapan dalam melakukan 

registrasi membuat saya bingung untuk 

melanjutkan proses registrasi layanan 

mobile banking. 

        

Proses pengaktivasian yang harus 

dilakukan ke bank dahulu membuat saya 

enggan untuk melanjutkan penggunaan 

layanan mobile banking. 

        

 

Saya tidak sempat untuk mengurus 

aktivasi layanan mobile banking ke bank, 

sedangkan akhir pekan bank tutup. 

    

      

Y 

Penghambat Minat Penggunaan M-
banking 

SS S TS STS 

Saya tidak paham tentang layanan mobile 

banking. 
        

Saya keberatan bila harus menambah 

pengeluaran bila menggunakan layanan 

mobile banking. 

        

Saya merasa sudah cukup melakukan 

transaksi dengan datang ke bank. 
        

Syarat dan ketentuan untuk pendaftaran 

layanan mobile banking terlalu rumit. 
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Lampiran 2: Kuesioner Online 
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Lampiran 3: Rekap Data 

 

• Keterangan :   

1 = SS : Sangat Setuju   

2 = S : Setuju   

3 = TS : Tidak Setuju   

4 = STS : Sangat Tidak Setuju  

    

  = online blm menggunakan 

  = non online blm menggunakan 

  = non online menggunakan 

  = online menggunakan 

DATA KETERANGAN JUMLAH 

Kuesioner non online  Belum menggunakan 118   

  Pernah menggunakan 49   

  Tidak memenuhi syarat   10 

Kuesioner online Belum menggunakan 156   

  Pernah menggunakan 37   

  Tidak memenuhi syarat   49 

Jumlah   360 59 

T  O  T  A  L 419   
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X1 Hambatan Informasi SS  S TS STS TTL

Informasi tentang layanan mobile banking  sulit didapatkan dan dipahami. 19 104 130 21 274

Sulitnya akses internet di daerah tempat tinggal membuat saya tidak bisa menggunakan layanan mobile banking . 23 73 136 42 274

Pihak bank kurang memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai  mobile banking . 49 159 63 3 274

Saya beranggapan ada banyak resiko bila menggunakan layanan mobile banking . 50 123 95 6 274

Ket: Belum pernah menggunakan M-Banking

X2 Hambatan Biaya SS  S TS STS TTL

Ponsel yang saya gunakan tidak mendukung untuk menjalankan aplikasi mobile banking . 17 36 147 74 274

Biaya pembelian ponsel/gatget  yang cocok untuk menjalankan layanan mobile banking  mahal. 20 69 148 37 274

Biaya untuk dapat menjalankan mobile banking  itu mahal, karena harus beli paket data untuk dapat mengakses internet. 22 109 126 17 274

Saya beranggapan layanan mobile banking  menarik biaya tambahan bila dibandingkan lewat bank langsung. 48 123 92 11 274

Ket: Belum pernah menggunakan M-Banking

X3 Hambatan Tradisi SS  S TS STS TTL

Saya jarang mengakses internet melalui ponsel yang saya miliki. 14 51 132 77 274

Saya jarang melakukan transaksi sehingga tidak memerlukan layanan mobile banking . 90 138 40 6 274

Saya merasa sulit bila harus menggunakan layanan mobile banking . 24 110 126 14 274

Saya lebih puas mendapat layanan secara langsung ke bank walaupun harus mengantri. 39 112 98 25 274

Ket: Belum pernah menggunakan M-Banking

X4 Hambatan Informasi SS  S TS STS TTL

Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, mengurangi minat saya untuk menggunakan layanan mobile banking . 48 156 66 4 274

Banyaknya tahapan dalam melakukan registrasi membuat saya bingung untuk melanjutkan proses registrasi layanan 41 159 71 3 274

Proses pengaktivasian yang harus dilakukan ke bank dahulu membuat saya enggan untuk melanjutkan penggunaan 57 160 55 2 274

Saya tidak sempat untuk mengurus aktivasi layanan mobile banking  ke bank, sedangkan akhir pekan bank tutup. 59 144 66 5 274

Ket: Belum pernah menggunakan M-Banking

Y Penghambat Minat Penggunaan M-Banking SS  S TS STS TTL

Saya tidak paham tentang layanan mobile banking . 14 115 129 16 274

Saya keberatan bila harus menambah pengeluaran bila menggunakan layanan  mobile banking. 34 150 86 4 274

Saya merasa sudah cukup melakukan transaksi dengan datang ke bank. 38 161 69 6 274
Syarat dan ketentuan untuk pendaftaran layanan mobile banking  terlalu rumit. 56 133 81 4 274

Ket: Belum pernah menggunakan M-Banking

JUML
X1 Hambatan Informasi SS  S TS STS TTL

Informasi tentang layanan mobile banking  sulit didapatkan dan dipahami. 1 16 65 4 86

Sulitnya akses internet di daerah tempat tinggal membuat saya tidak bisa menggunakan layanan mobile banking . 6 18 51 11 86

Pihak bank kurang memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai  mobile banking . 8 41 35 2 86

Saya beranggapan ada banyak resiko bila menggunakan layanan mobile banking . 9 26 50 1 86

Ket: Pernah & sudah tidak menggunakan M-Banking 

X2 Hambatan Biaya SS  S TS STS TTL

Ponsel yang saya gunakan tidak mendukung untuk menjalankan aplikasi mobile banking . 6 4 47 29 86

Biaya pembelian ponsel/gatget  yang cocok untuk menjalankan layanan mobile banking  mahal. 6 21 47 12 86

Biaya untuk dapat menjalankan mobile banking  itu mahal, karena harus beli paket data untuk dapat mengakses internet. 10 25 44 7 86

Saya beranggapan layanan mobile banking  menarik biaya tambahan bila dibandingkan lewat bank langsung. 8 37 36 5 86

Ket: Pernah & sudah tidak menggunakan M-Banking 

X3 Hambatan Tradisi SS  S TS STS TTL

Saya jarang mengakses internet melalui ponsel yang saya miliki. 2 9 41 34 86

Saya jarang melakukan transaksi sehingga tidak memerlukan layanan mobile banking . 12 35 33 6 86

Saya merasa sulit bila harus menggunakan layanan mobile banking . 4 12 61 9 86

Saya lebih puas mendapat layanan secara langsung ke bank walaupun harus mengantri. 11 21 40 14 86

Ket: Pernah & sudah tidak menggunakan M-Banking 

X4 Kompleksitas Registrasi SS  S TS STS TTL

Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, mengurangi minat saya untuk menggunakan layanan mobile banking . 3 37 39 7 86

Banyaknya tahapan dalam melakukan registrasi membuat saya bingung untuk melanjutkan proses registrasi layanan 8 34 40 4 86

Proses pengaktivasian yang harus dilakukan ke bank dahulu membuat saya enggan untuk melanjutkan penggunaan 9 42 28 7 86

Saya tidak sempat untuk mengurus aktivasi layanan mobile banking  ke bank, sedangkan akhir pekan bank tutup. 15 39 26 6 86

Ket: Pernah & sudah tidak menggunakan M-Banking 

Y Penghambat Minat Penggunaan M-Banking SS  S TS STS TTL

Saya tidak paham tentang layanan mobile banking . 4 15 46 21 86

Saya keberatan bila harus menambah pengeluaran bila menggunakan layanan  mobile banking. 15 31 34 6 86

Saya merasa sudah cukup melakukan transaksi dengan datang ke bank. 7 28 43 8 86

Syarat dan ketentuan untuk pendaftaran layanan mobile banking  terlalu rumit. 3 32 44 7 86

Ket: Pernah & sudah tidak menggunakan M-Banking 

VARIABEL DAN INDIKATOR (PERNYATAAN) 

VARIABEL DAN INDIKATOR (PERNYATAAN) JUMLAH

Hambatan Informasi SS  S TS STS TTL

Informasi tentang layanan mobile banking  sulit didapatkan dan dipahami. 20 120 195 25 360

Sulitnya akses internet di daerah tempat tinggal membuat saya tidak bisa menggunakan layanan mobile banking . 29 91 187 53 360

Pihak bank kurang memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai  mobile banking . 57 200 98 5 360

Saya beranggapan ada banyak resiko bila menggunakan layanan mobile banking . 59 149 145 7 360

Hambatan Biaya SS  S TS STS

Ponsel yang saya gunakan tidak mendukung untuk menjalankan aplikasi mobile banking . 23 40 194 103 360

Biaya pembelian ponsel/gatget  yang cocok untuk menjalankan layanan mobile banking  mahal. 26 90 195 49 360

Biaya untuk dapat menjalankan mobile banking  itu mahal, karena harus beli paket data untuk dapat mengakses internet. 32 134 170 24 360

Saya beranggapan layanan mobile banking  menarik biaya tambahan bila dibandingkan lewat bank langsung. 56 160 128 16 360

Hambatan Tradisi SS  S TS STS

Saya jarang mengakses internet melalui ponsel yang saya miliki. 16 60 173 111 360

Saya jarang melakukan transaksi sehingga tidak memerlukan layanan mobile banking . 102 173 73 12 360

Saya merasa sulit bila harus menggunakan layanan mobile banking . 28 122 187 23 360

Saya lebih puas mendapat layanan secara langsung ke bank walaupun harus mengantri. 50 133 138 39 360

Kompleksitas Registrasi SS  S TS STS

Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, mengurangi minat saya untuk menggunakan layanan mobile banking . 51 193 105 11 360

Banyaknya tahapan dalam melakukan registrasi membuat saya bingung untuk melanjutkan proses registrasi layanan  mobile banking . 49 193 111 7 360

Proses pengaktivasian yang harus dilakukan ke bank dahulu membuat saya enggan untuk melanjutkan penggunaan layanan mobile 66 202 83 9 360

Saya tidak sempat untuk mengurus aktivasi layanan mobile banking  ke bank, sedangkan akhir pekan bank tutup. 74 183 92 11 360

Penghambat Minat Penggunaan M-Banking SS  S TS STS

Saya tidak paham tentang layanan mobile banking . 18 130 175 37 360

Saya keberatan bila harus menambah pengeluaran bila menggunakan layanan mobile banking. 49 181 120 10 360

Saya merasa sudah cukup melakukan transaksi dengan datang ke bank. 45 189 112 14 360

Syarat dan ketentuan untuk pendaftaran layanan mobile banking  terlalu rumit. 59 165 125 11 360

JUMLAHVARIABEL DAN INDIKATOR (PERNYATAAN) 

X1

Y

X4

X3

X2
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Lampiran 4: Biografi Responden 

 

  



 

131 
 
 

Lampiran 5: Pengolahan Data dengan SmartPLS 2.0 
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