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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat untuk menggunakan kartu ATM (Automated Teller Machine) . Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya yang pernah menggunakan kartu ATM atau 
memiliki kartu ATM dan memperoleh respon sebanyak 82 orang. Peneliti 
menggunakan teknik regresi linier berganda dengan software SPSS 17 untuk 
menguji data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel norma 
subyektif dan kredibilitas persepsian berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 
menggunakan kartu ATM; dan variabel image dan kecemasan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat untuk menggunakan kartu ATM. Hal ini berarti bahwa 
minat pengguna kartu ATM dipengaruhi oleh variabel norma subyektif dan 
kredibilitas persepsian. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi perbankan untuk 
memperhatikan determinan atau faktor-faktor penentu yang mempengaruhi minat 
pengguna untuk menggunakan kartu ATM. Selain itu, berdasarkan penelitian ini 
dapat diketahui bahwa aspek psikologi juga berperan dalam pengaplikasian dan 
perkembangan sistem teknologi informasi.  

 

Kata kunci : norma subyektif, image, kecemasan, kredibilitas persepsian, dan 
minat keperilakuan menggunakan kartu ATM.  
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Abstract 
 

The objectives of this research are proposed to experiment some determinant 
factors that influence the user intention to use ATM card. The respondents in this 
research are college students of Accounting Majors of Brawijaya University who 
ever using ATM Card or have ATM Card and researcher have got response from 
82 respondents. The data were analyzed by using multiple regression analysis by 
SPSS 17 software. The analysis result of this research sows that subjective norm 
and perceived credibility are significant with user intention to use ATM card;  
image and anxiety are not significant with user intention to use ATM card. It 
could be conclude that user intention to use ATM card is influenced by subjective 
norm and perceived credibility The implication of this research is relevant toward 
bank sector to consider factors which influence user intention to use ATM card. 
Beside that, from this research we know that psychology aspect have part in 
implication and development of Information system technology. 

 
Keywords : subjective norm, image, anxiety, perceived credibility, and 

behavioral intention using ATM card  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun mengalami 

perkembangan pesat. Manfaat-manfaat teknologi telah mengubah banyak aspek 

kehidupan masyarakat secara dramatis (Yeow dan Loo,2009). Perkembangan dunia bisnis 

yang semakin kompleks menuntut adanya berbagai perubahan terhadap praktek bisnis 

yang telah dilakukan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan agar organisasi-organisasi 

bisnis tetap hidup dan bahkan dapat meningkatkan prestasi bisnisnya.  

Beberapa praktek bisnis seperti business process reengineering, aliansi bisnis, 

serta pengambilan keputusan yang kreatif dan inovatif pun semakin banyak dilakukan. 

Teknologi informasi (TI) dalam hal ini merupakan pemampu (enabler) keberhasilan 

praktek-praktek bisnis tersebut (Mulyadi, 1999). Semakin pentingnya teknologi informasi 

bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan memperluas peran fungsi sistem 

informasi (SI). Fungsi sistem informasi (SI) perlu lebih dilibatkan dalam perencanaan 

informasi strategis perusahaan. Selain itu, kemajuan teknologi komputer personal juga 

turut menyemarakkan perkembangan fungsi sistem informasi (dalam hal ini departemen 

SI), terutama munculnya dominasi sistem desentralisasi dan end-user computing 



(Mulyadi, 1999). Suatu departemen SI yang sukses harus mampu memberikan 

keuntungan bagi para pengguna jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan yang 

dilakukannya dan mampu membantu organisasi mencapai tujuannya.  

Menurut Handayani (2009), sistem informasi berperan dalam bidang akuntansi. 

Statement of Financial Accounting Concept No. 2, Financial Accounting Standard Board 

mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Standar akuntansi keuangan tersebut 

juga menyebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi 

bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akan memberikan kemudahaan bagi para 

akuntan manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, 

relevan, tepat waktu, dapat dipahami dan teruji sehingga akan membantu pengambilan 

keputusan. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) baru-baru ini telah 

membuat sertifikasi baru yaitu Certified Information Technology Professional (CITP). 

CITP mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan yaitu akuntan yang memiliki 

pengetahuan luas di bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi 

informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi. Hal ini mencerminkan pengakuan 

AICPA atas pentingnya teknologi atau sistem informasi dan hubungannya dengan 

akuntansi. (Handayani, 2009) 

Teknologi dan informasi yang maju pesat telah memberi dampak ke berbagai segi 

kehidupan tak terkecuali di bidang perbankan. Lembaga perbankan di Indonesia pada saat 

ini sudah demikian umum dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar. 

Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan 

menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Selain 

karena kebutuhan,lembaga perbankan menjadi satu keharusan bagi khususnya golongan 



pelaku usaha karena dalam melakukan transaksi bisnis terutama transaksi pembayaran 

mereka menggunakan jasa perbankan. Hal ini seiring dengan semakin cepat dan 

bervariasinya aktivitas masyarakat umumnya, dan para pelaku usaha khususnya dalam 

bidang perekonomian.(Siahaan, 2007). 

Pergerakan ekonomi yang demikian cepat menuntut adanya sarana dan prasarana 

yang memadai yang dapat mendukung serta mempercepat transaksi-transaksi bisnis. 

Sehubungan dengan hal itu, kepercayaan masyarakat mulai bergeser kepada peranan 

ekonomi yang secara nyata mengutamakan kecepatan dan efisiensi bagi transaksi yang 

diadakan masyarakat , termasuk peranan ekonomi dalam perbankan. Sosialisasi dalam 

peranan teknologi dalam pelayanan jasa perbankan dilakukan dengan sedemikian 

gencarnya oleh bank-bank di Indonesia sehingga masyarakat menjadi terbiasa dengan 

penggunaan teknologi daklam kegiatan perbankan. Salah satu pelayanan jasa bank adalah 

layanan transfer dana. Pemindahan uang atau pemindahan yang dimaksudkan adalah bank 

mengirimkan sejumlah uang baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang 

ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda (Siahaan, 2007). Perkembangan 

ini juga telah menggeser preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran. 

Salah satu yang memiliki tingkat preferensi cukup tinggi adalah instrumen pembayaran 

yang berbasis kartu khususnya kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit (Deputi Gubernur 

Bank Indonesia, 2009).  

Pandangan fungsional bank saat ini mengalami perubahan dalam dua dekade lalu, 

masyarakat datang ke bank hanya untuk menabung. Kini, tiap bulan para pegawai 

perkantoran menempatkan seluruh gajinya di bank, karena kantor tempat mereka bekerja 

membayarkan gaji dengan melakukan transfer secara utuh langsung ke rekening para 

pegawai melalui bank-bank yang ditunjuk. Bank juga berusaha melakukan diversifikasi 

produk dan menawarkan layanan all in one berbasis teknologi  dengan beragam fasilitas 



yang ditawarkan kepada nasabah melalui sebuah kartu ATM (Automated Teller Machine) 

(Purwanto, 2004) 

Mekanisme transfer uang semenjak tahun 2006 diwarnai oleh upaya para penerbit 

untuk menawarkan berbagai jenis kartu dengan fitur dan fasilitas yang semakin beragam. 

Rasio total jumlah kartu yang beredar dengan jumlah angkatan kerja saat ini sekitar 365 

kartu untuk 1000 penduduk dengan asumsi satu penduduk hanya memegang satu kartu. 

Pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM telah 

cukup berkembang luas di masyarakat, tercermin dari peningkatan jumlah pemegang, 

volume dan nilai transaksi. Sistem pembayaran tunai dianggap dapat mengurangi 

kenyamanan dalam melakukan transaksi, apabila nilai transaksinya besar, karena pembeli 

merasa mempunyai resiko keamanan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, dunia perbankan 

menawarkan fasilitas kartu ATM untuk menarik konsumen menjadi nasabahnya. Dengan 

kartu ATM sistem pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, aman dan nyaman (Sistem 

Pembayaran, diakses melalui www.bi.go.id, diakses Sabtu,02 Oktober 2010). 

Berbagai manfaat kartu ATM saat ini telah berkembang dari semula yang hanya 

sekedar kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan tunai pada mesin ATM 

menjadi kartu yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk berbagai kegiatan transaksi. 

Dari sisi bank, kartu ATM ini adalah sumber pendapatan melalui pengenaan biaya 

administrasi bulanan dan biaya transaksi atas kepemilikan kartu ATM.  

Dewasa ini, perkembangan akuntansi tidak hanya sebatas pembukuan keuangan 

saja tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memperoleh keakuratan data 

sehingga memperkecil manipulasi. Transaksi melalui kartu ATM  adalah bagian dari 

siklus penghasilan yang menitikberatkan pada keakuratan data sebagai sumber inputan 

laporan keuangan yang dimulai dari proses penjurnalan. Selain itu kartu ATM sebagai 



perkembangan teknologi alat pembayaran  memudahkan pengguna dalam konteks 

penelitan ini adalah mahasiswa untuk melakukan  transaksi keuangan dan pembayaran di 

berbagai tempat. 

Penggunaan teknologi dalam berbagai bidang termasuk dalam instrumen 

pembayaran yang berbasis kartu, selalu memberi dampak positif dan negatif. Di satu sisi, 

perkembangan instrumen pembayaran yang berbasis kartu telah memberikan banyak 

kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pembayarannya. 

Namun di sisi lain, para pelaku tindak kejahatan juga terus berupaya mencari kelemahan-

kelemahan dari sisi teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan 

finansial secara ilegal (Purwanto 2004). 

Penerimaan teknologi merupakan kesediaan yang ditunjukkan oleh seorang 

individu atau kelompok untuk menggunakan suatu teknologi (Dyllon dan Moris 1996).  

Model UTAUT mengintegrasi poin-poin yang dikonstruksikan kepada empat faktor, yaitu 

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi pemfasilitasi, dan variabel  

pengontrol yang terdiri dari gender, umur, pengalaman dan kesediaan untuk 

menggunakan sistem. Hasil yang diperoleh berdasar atas kesimpulan dari model UTAUT 

menunjukkan kekuatan penjelasan  yang lebih tinggi untuk penerimaan teknologi sampai 

dengan 70% dibandingkan dengan model-model sebelumnya, sehingga model UTAUT 

adalah model yang efektif yang digunakan sebagai pendekatan penerimaan teknologi 

(Wu, Tao, Yang, 2007)  

Inti dari model UTAUT (Unified  Theory of Acceptance and Use of Information) 

adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat memprediksi minat dan perilaku 

pengguna mengenai sistem informasi yang telah diketahui dan telah dimengerti oleh 

pengguna itu sendiri (Venkatesh, 2003), minat untuk menggunakan sistem dapat 



didefinisikan sebagai seberapa besar pemakaian aktual sistem informasi oleh 

penggunanya, variabel minat ini telah dipelajari dalam konteks TRA (Theory Reasoned 

Action) yang menganalisa sikap individual kearah perilaku dan menjadikan variabel 

minat sebagai faktor yang mengacu pada perilaku aktual individu ( Allen dan Kishore, 

2006). Hal ini sesuai dengan yang diusulkan oleh Venkatesh (2003) untuk 

mengembangkan suatu kerangka adopsi kartu ATM menggunakan  model Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai pendekatan dalam penelitian ini. 

Model Unified Theory of Acceptance and Use of technology (UTAUT) memberikan 

kerangka kerja konseptual yang bermanfaat mengenai minat  keperilakuan untuk 

menggunakan suatu sistem.  

Pengaruh Sosial adalah salah satu poin dari model UTAUT sebagai konstruk 

efektif untuk mengukur derajat minat keperilakuan penggunaan sistem informasi. 

Menurut  model UTAUT perilaku untuk menggunakan sistem informasi ditentukan minat 

dari pengguna itu sendiri. Minat sebagai faktor penentu perilaku penggunaan telah 

ditetapkan di dalam acuan sistem informasi dan disiplin lain (Venkatesh, 2003; Davis, 

1989).  

Pengaruh sosial sebagai suatu penentu langsung terhadap minat keperilakuan 

diwakili oleh konstruk norma subyektif (Ajzen,1991), faktor sosial (Thompson dan 

Higgins, 1991), dan image (Moore dan Benbasat (1991). Yeow dan Loo (2009) juga 

melakukan penelitian menggunakan teori UTAUT untuk menguji minat masyarakat 

Malaysia untuk menggunakan kartu ATM sebagai transaksi aktual individual dan dalam 

penelitian tersebut Yeow dan Loo (2009) menambahkan dua variabel yaitu Kecemasan 

dan Kredibilitas Persepsian. Penelitian ini akan menggabungkan ide penelitian Venkatesh 

(2003)  melalui dekomposisi konstruk Pengaruh sosial yaitu norma subyektif, faktor 



sosial, dan image dengan model penelitian Yeow dan Loo melalui penambahan dua 

variabel yaitu kecemasan dan kredibilitas persepsian 

Norma subyektif adalah suatu perilaku yang digambarkan sebagai suatu penilaian 

ya atau tidak bagi orang yang merasakan perilaku harus dilakukan (Ajzen, 1991). 

Penilaian ini dilakukan sejumlah referents yang relevan seperti teman sebaya, keluarga, 

dan sahabat. Menurut penelitian Thompson (1991) dalam Jogiyanto (2007), norma 

subyektif dalam  teori UTAUT sama dengan konstruk norma subyektif dari teori TRA, 

konstruk ini baik secara implisit maupun eksplisit mengandung pemahaman bahwa 

perilaku individu dipengaruhi oleh cara yang mana orang lain akan memandang perilaku 

mereka sebagai hasil dari menggunakan teknologi. Norma subyektif memiliki pengaruh 

positif terhadap minat pengguna untuk menggunakan sistem informasi (Davis et al,1989). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lee Jih Yun (2003), norma subyektif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat individu mengadopsi sistem online payment 

sedangkan penelitian yang dilakukan Marlina (2001) menyatakn bahwa norma subyektif 

memiliki pengaruh besar dalam kepemilikan kartu kredit dalam sebuah keluarga. 

Faktor Sosial didefinisikan sebagai internalisasi seseorang tentang kultur 

subyektif grup acuan dan kesepakatan interpersonal spesifik yang dilakukan seseorang 

dan orang-orang lain di situasi-situasi sosial spesifik (Venkatesh,et al;2003). Menurut 

Thompson dan Higgins (1991), faktor sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat untuk menggunakan sistem, hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Triandis (1971) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat 

dipengaruhi oleh atasan, teman kerja dan lingkungan kerja di sekitarnya. Minat untuk 

melakukan suatu perilaku disebabkan karena suatu kelompok individu melakukan sesuatu 

berdasar atas persepsi mereka atas apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang 



seharusnya dilakukan (Jogiyanto, 2007). Wu, et al (2007) berpendapat bahwa faktor 

sosial dapat memprediksi minat perilaku pengguna 3G mobile telecommunication.  

Image berhubungan dengan sejauh mana penggunaan suatu inovasi dipersepsikan 

meningkatkan status seseorang  dalam lingkungan sistem sosialnya (Vekatesh 2003). 

Moore dan Benbasat memasukkan variabel image sebagai keuntungan relatif, Roger 

(1983) menyatakan tidak ada keraguan bahwa salah satu motivasi terpenting bagi hampir 

semua individu untuk mengadopsi suatu inovasi, yaitu peningkatan status masing-masing 

sehingga image memiliki pengaruh besar dalam minat untuk mengadopsi suatu inovasi 

teknologi. 

Kecemasan adalah rasa takut yang besar , rasa takut akan sesuatu yang akan 

terjadi, atau kekhawatiran (Olatoye, 2009). Kecemasan dapat pula diartikan sebagai 

timbulnya reaksi cemas atau reaksi emosional ketika melakukan suatu perilaku, dalam 

konteks ini adalah perilaku untuk menggunakan suatu teknologi (Compeau dan 

Higgins,1995; Yeow dan Loo,2009). Menurut Durndell dan Haag (2002) kecemasan 

berpengaruh negatif terhadap keyakinan diri untuk meggunakan suatu teknologi, 

penelitian Durndell dan Haag menguji pengaruh kecemasan terhadap minat untuk 

menggunakan internet. Penelitian ini menyatakan bahwa makin rendah derajat 

kecemasan, maka makin tinggi  tingkat keyakinan diri untuk menggunakan komputer. 

Yeow dan Loo (2009) memasukkan variabel kecemasan sebagai penentu langsung minat 

penggunaan kartu ATM . Kecemasan adalah faktor negatif terbesar bagi minat masyarakat 

terhadap minat untuk menggunakan kartu ATM My Kad. 

Kredibilitas persepsian adalah konstruk baru yang berhubungan dengan 

pertimbangan mengenai privasi dan keamanan dalam adopsi suatu sistem (Wang et 

al,2003; Metzger et al, 2003; Poston et al, 2007). Terdapat aspek hubungan signifikan 



antara  kredibilitas persepsian dengan minat untuk menggunakan teknologi. Kredibilitas 

tinggi adalah sebuah indikator  yang memberikan alasan bagi pengguna untuk 

mempercayai suatu sistem (Poston, et al,2007). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Yeow dan Loo (2009), Metzger, et al (2003) menyatakan bahwa kredibilitas persepsian 

berpengaruh positif terhadap penerimaan internet melalui web sebagai sumber informasi 

bagi para siswa. 

Yeow dan Loo (2009) menguji apakah ekpektasi kinerja, ekspektasi usaha, 

pengaruh sosial, kondisi pemfasilitasi,  kredibilitas persepsian dan kecemasan 

berpengaruh terhadap minat pengguna untuk menggunakan kartu ATM, hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara ekspektasi kinerja , ekspektasi usaha, 

pengaruh sosial, kondisi pemfasilitasi dan kecemasan terhadap minat penggunanya, 

kredibilitas persepsian memiliki pengaruh negatif terhadap minat pengguna kartu ATM 

My Kad di Malaysia. Venkatesh et al (2003) menyatakan bahwa kecemasan adalah faktor 

yang tidak langsung berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan sistem. Venkatesh 

(2003) merumuskan teori UTAUT dan menguji apakah ekspektasi kinerja, ekspektasi 

usaha, pengaruh sosial, kondisi pemfasilitasi dan variabel moderasi yaitu umur, 

kesukarelaan dan pengalaman berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan 

teknologi.  

Penelitian ini mengangkat ide konsep Venkatesh (2003) melalui dekomposisi dari 

salah satu konstruk UTAUT yaitu Pengaruh Sosial menjadi tiga variabel yaitu Norma 

Subyektif (Ajzen, 1991), Faktor Sosial (Thompson dan Higgins,1991), dan (Moore dan 

Ben Basat, 1991) serta menambah dua variabel dari penelitian Yeow dan Loo (2009) 

yaitu Kecemasan dan Kredibilitas Persepsian untuk menguji seberapa besar pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. 



Variabel Faktor Sosial tidak dapat digunakan sebagai indikator pengukuran minat 

keperilakuan menggunakan Kartu ATM di dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan 

karena item-item konstruk Faktor Sosial diindikasikan bagi para karyawan atau para 

pekerja, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang pernah menggunakan 

kartu ATM atau memiliki kartu ATM dari bank manapun, item-item Faktor Sosial 

menurut Thompson dan Higgins (1991) adalah : 

1) Seorang individu menggunakan sistem dikarenakan teman sekerjanya yang juga 

menggunakan sistem 

2) Manajemen senior perusahaan telah membantu dalam penggunaan sistem 

3) Pengawas kerja (Supervisor) sangat mendukung untuk menggunakan sistem 

dalam membantu kinerja seorang individu 

4) Secara umum, organisasi telah mendukung dalam penggunaan sistem  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Norma Subyektif, Image, Kecemasan, 

Kredibilitas Persepsian : Studi Empiris Minat Keperilakuan Menggunakan Kartu 

ATM ( Automated Teller Machine) “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM? 



2. Apakah image berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan 

kartu ATM? 

3. Apakah kecemasan berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM? 

4. Apakah kredibilitas persepsian berpengaruh signifikan  terhadap minat 

keperilakuan menggunakan kartu ATM ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil empiris dan menjelaskan 

secara empiris mengenai beberapa hal, yaitu : 

1.  Menguji pengaruh norma subyektif terhadap minat keperilakuan menggunakan 

kartu ATM 

2.   Menguji pengaruh image terhadap  minat keperilakuan menggunakan kartu 

ATM 

3. Menguji pengaruh kecemasan  terhadap minat keperilakuan menggunakan 

kartu ATM 

4.   Menguji pengaruh kredibilitas persepsian terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

a. Kontribusi teori 



Penelitian ini memberikan suatu model pengujian yang berbeda dengan Venkatesh 

(2003) , dalam hal ini peneliti melakukan dekomposisi atas Konstruk Pengaruh Sosial 

dari ide Venkatesh (2003) dan menggabungkan dengan model Yeow dan Loo (2009) 

melalui penambahan dua variabel yaitu kecemasan dan kredibilitas persepsian. Penelitian 

ini diharapkn dapat menambah hasil empiris di  bidang sistem informasi khususnya dalam 

hal norma subyektif, image, kecemasan dan kredibilitas persepsian terhadap minat untuk 

menggunakan kartu  ATM. 

b. Kontribusi praktek 

Menambah informasi bagi pendesain sistem dan Manajemen Perusahaan dalam hal 

ini Perbankan, untuk mengembangkan sistem informasi dengan mempertimbangkan 

norma subyektif, image, kecemasan dan kredibilitas persepsian pada level individu 

c. Kontribusi kebijakan 

Penelitian ini mendukung Pengambil Kebijakan Perbankan dalam 

mengimplementasikan desain dan kontrol dengan memperhatikan aspek-aspek 

individu dalam sistem informasi. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, maka 

skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan 

yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. 



Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini menguraikan 

secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan topik 

yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai landasan 

penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun kerangka konsep 

pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 

Bab III Metoda Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metoda yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi dan 

sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis, dan metoda 

analisis data. 

Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian 

dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian 

dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang membangun bagi 

peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah cara-cara diorganisasi untuk mengumpulkan, 

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

menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa 

sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismiaji, 

2002).  



Laudon (2005) mendefinisikan sistem informasi secara teknis sebagai satuan 

komponen yang saling berhubungan yang mengumpilkan atau mendapatkan kembali, 

memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan kendali dalam organisasi.  Sistem informasi berisi tentang orang-orang 

tertentu, tempat-tempat dan hal-hal di dalam organisasi atau  di lingkungan sekitarnya . 

Pengertian lain mengenai sistem informasi adalah sekumpulan komponen 

pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen 

lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu  informasi dalam suatu bidang tertentu. 

Sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu 

organisasi: operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Dalam 

sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan 

keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi 

(www.wikipedia.com/sistem informasi, diakses tanggal 21 September 2010). Kriteria dari 

sistem informasi adalah fleksibel, efektif, dan efisien. Sistem Informasi terdiri dari 

sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang 

diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat 

guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. (www.wikipedia.com, diakses 

tanggal 21 September 2010).                                                                                                                                                                                                                              

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan 

yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi 

untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan 

laudon, 2005). Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan 

mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Bodnar dan 

Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan 

sekolompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data 



menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak 

tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Dalam 

pembuatan sistem informasi harus dilengkapi dengan elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Boundary 

Menggambarkan alur dari elemen-elemen lain, dimana dengan adanya boundary ini 

elemen tersebut lebih mudah untuk diubah dan dikontrol. 

2. Environment 

Menjelaskan hal-hal yang berada diluar sistem tersebut, didalam elemen ini  menyediakan 

asumsi, pembatas, dan input yang akan digunakan sistem tersebut. 

3. Input 

Merupakan sumber-sumber yang kemudian diolah oleh sistem tersebut seperti data, 

materials, supplies dll. 

4. Outputs 

Merupakan hasil keluaran dari pengolahan data inputs yang menggunakan sistem dan 

menghasilkan produk-produk seperti information, reports, dokumen, screen display, 

materials. 

5. Components 

Components ini merupakan sub sistem atau modul didalam sistem tersebut, dengan kata 

lain sebagai intermediate form diantara data input dan data output yang dihasilkan oleh 

sistem tersebut. 

6. Interfaces 



Sebuah tempat dimana dua komponen seperti sistem dan lingkungan dari sistem itu 

sendiri akan berinteraksi. Sistem selalu memerlukan Interfaces ini untuk Filter, translate, 

dan store dari data yang dihasilkan oleh komponen tersebut. 

7. Storage 

Sebuah elemen yang paling krusial dimana storage ini adalah tempat untuk penyimpanan 

data dan dapat diambil sewaktu-waktu untuk diolah dan dijadikan sebagai informasi yang 

berguna bagi kepentingan organisasi. Elemen-elemen ini mempunyai hubungan antara 

yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah sistem informasi yang 

baik, relevan dan berguna untuk membantu proses pencapaian tujuan perusahaan. Dan 

juga hasil output dari sistem informasi tersebut dapat berguna bagi user, yaitu 

menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk dapat diproses lebih 

lanjut. Seiring dengan perkembangan sistem informasi, disiplin acuan sistem informasi 

menjadi semakin banyak. Disiplin acuan sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga kategori (Baskerville dan Myers, 2002): 

1. Teori fundamental (fundamental theory). Yang termasuk dalam kategori ini 

antara lain adalah ilmu sistem. 

2. Disiplin dasar (underlying disciplines). Termasuk dalam kategori ini dintaranya 

adalah ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. 

3. Disiplin terapan yang terkait (related applied discplines). Ilmu komputer, 

akuntansi, keuangan, manajemen, dan sains manajemen adalah contoh disiplin 

yang masuk dalam kategori ini. 

Sejalan dengan perkembangannya, bidang sistem informasi juga mempunyai 

banyak hal yang dapat digunakan oleh peneliti dalam disiplin lain. Hal ini diperkuat oleh 

kenyataan bahwa kini teknologi dan sistem informasi digunakan hampir pada semua 



sektor. Sistem informasi penting untuk sektor swasta dan pemerintah, individu, 

organisasi, negara, dan organisasi antar negara. Sistem informasi telah mempengaruhi 

banyak bidang seperti pertanian, manufaktur, jasa, pendidikan, kesehatan, pertahanan, 

dan pemerintahan. Fenomena dimana teknologi dan sistem informasi dengan cepat 

menjadi bagian dari masyarakat menjadikan banyak disiplin ilmu menaruh perhatian pada 

teknologi ini. Sistem informasi diadakan untuk menunjang aktifitas usaha di semua 

tingkatan organisasi. Penggunaan Sistem Informasi mencakup sampai ke tingkat 

operasional untuk meningkatkan kualitas produk serta produktivitas operasi. Oleh karena 

itu Sistem Informasi harus dapat diterima dan digunakan oleh seluruh karyawan dalam 

organisasi sehingga investasi yang besar untuk pengadaan SI akan diimbangi pula dengan 

produktivitas yang besar pula (Handayani, Rini 2009) 

Banyak hal yang terjadi karena pengaruh teknologi informasi. Davis (2000) 

mengidentifikasi lima bidang kajian yang berkembang dalam bidang sistem informasi . 

Berikut ini adalah tabel 2.1 yang menunjukkan kajian sistem informasi, contoh konsep, 

teori dan proses aplikasi, 

Tabel 2.1 

Bidang kajian 

sistem informasi 

Contoh konsep, teori, proses, dan aplikasi 

 

Proses manajemen sistem informasi 

 

• Perencanaan strategik untuk 

infrastuktur dan aplikasi 

• Evaluasi sistem informasi pada sebuah 

organisasi 

• Manajemen personel sistem informasi 



• Manajemen fungsi dan operasi sistem 

informasi 

 

Proses pengembangan sistem 

informasi 

 

• Manajemen proyek sistem informasi 

•  Manajemen resiko proyek sistem 

        informasi 

• Organisasi dan partisipasi dalam 

proyek 

• Kebutuhan teknis dan sosial 

• Akuisisi aplikasi 

• Implementasi sistem 

• Pelatihan, penerimaan, dan Konsep 

pengembangan sistem informasi, 

penggunaan 

Konsep pengembangan sistem 

Informasi 

• Konsep metode 

• Konsep sosio-teknikal 

• Konsep dekomposisi rasional pada 

kebutuhan sistem 

• Konstruksi sosial kebutuhan sistem 

• Konsep kesalahan dan pendeteksian 

kesalahan 

• Konsep pengujian untuk sistem 

sosioteknikal yang kompleks 

• Konsep kualitas sistem informasi 



Representasi dalam sistem 

informasi 

 

• Konsep basisdata dan basis 

pengetahuan 

• Representasi “dunia nyata” 

• Pengkodean 

• Penyimpanan, pemanggilan kembali, 

dan transmisi 

• Penelusuran kejadian (event) 

• Representasi perubahan kejadian 

• Representai struktur sistem 

Sistem aplikasi • Manajemen pengetahuan 

• Sistem pakar 

• Sistem pendukung keputusan dan 

• sistem pendukungan keputusan untuk 

• grup 

• Sistem kerjasama dan tim maya 

• Kerja-jarak-jauh (telecommuting) dan 

sistem kerja tersebar 

• Sistem rantai pasokan (supply chain) 

• Sistem enterprise resource planning 

• Sistem antar- dan dalam organisasi 

• Sistem pelatihan 

• Sistem e-commerce 

• Sistem pendukung penggguna 

Sumber: Davis (2000); Baskerville dan Myers (2002) 



 

2.2  Kartu ATM (Automated Teller Machine) 

2.2.1  Pengertian Kartu ATM (Automated Teller Machine) 

Kartu ATM (Automated Teller Machine) adalah Alat Pembayaran  Melalui Kartu  

yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana dimana 

kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung 

simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk 

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PERATURAN 

BANK INDONESIA NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009). Pengertian lain tentang kartu ATM 

adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat 

digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu 

digunakan bertransaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. 

(Edukasi perbankan, diakses 21 september 2010),  

Kartu ATM adalah salah satu tipe dari kartu yang dikeluarkan oleh bank yang 

berfungsi sebagai kartu magnetik bergaris. Kartu ATM  ini berisi informasi rekening 

pemilik kartu , sehingga pemilik bisa mentransfer uang dari satu bank ke bank lain secara 

otomatis. Pernyataan ini didukung oleh Munir (2004) yang mengatakan bahwa kegunaan 

kartu ATM adalah untuk menarik uang secara tunai (Cash withdrawl), namun saat ini 

kartu ATM juga digunakan untuk mentransfer sejumlah uang atau pemindahbukuan., 

mengecek saldo, membayar tagihan, membeli tiket, dan melakukan transaksi-transaksi 

lainnya (Munir,2004). 

Kartu ATM terbuat dari plastik dan memiliki kode Personal Information Number 

(PIN) yang berasosiasi dengan kartu tersebut. . PIN pada umumnya terdiri dari 4 angka 



yang harus dijaga kerahasiannya oleh pemilik kartu ATM, sebab orang lain yang 

mengetahui PIN dapat menggunakan kartu ATM yang dicuri atau hilang untuk 

melakukan penarikan uang. PIN digunakan untuk memverifikasi kartu yang dimasukkan 

oleh nasabah kedalam mesin ATM. Proses verifikasi dilakukan di komputer pusat (host) 

bank, oleh karena itu harus ada komunikasi dua arah antara mesin ATM dan komputer 

host. Mesin ATM mengirim PIN dan informasi tambahan pada kartu ke komputer host, 

host melakukan verifikasi dengan cara membandingkan PIN yang dimasukkan oleh 

nasabah dengan PIN yang disimpan di dalam basisdata komputer host, lalu mengirimkan 

pesan tanggapan ke ATM yang menyatakan apakah transaksi dapat dilanjutkan atau 

ditolak (Munir 2004).  

Menurut informasi Bank Indonesia melalui akses www.bi.go.id/APMK, diketahui 

bahwa setiap bulan jumlah pengguna kartu kredit maupun ATM relatif bertambah 

sepanjang kurun waktu 2009-2010. Dukungan jaringan dan infrastruktur kartu jumlah 

mesin ATM di tempat-tempat yang mudah dijangkau merupakan usaha untuk  

memperluas ketersediaan sarana untuk mendukung bertransaksi dengan kartu ATM / 

kartu debit. 

 Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan jumlah pengguna kartu pembayaran dalam 

kurun (2009-2010) 

 

 Tabel 2.2 

 

 

Periode  Kartu Kredit  Kartu ATM + Debit  

Juli 2010 12,834,775 44,857,004 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2   Mekanisme penggunaan kartu ATM  

Untuk melakukan transaksi melalui kartu ATM, nasabah memasukkan kartu ke 

dalam slot lubang yang tersedia. Kemudian, mempergunakan keyboard yang ada untuk 

memasukkan kode pribadi atau disebut PIN (Personal Identification Number). Apabila 

Juni 2010 12,752,457 44,206,161 

Mei 2010 12,612,545 43,586,881 

April 2010 12,613,314 42,775,985 

Maret 2010 12,519,221 42,280,468 

Februari 2010 12,402,707 41,487,321 

Januari 2010 12,300,122 41,375,019 

Desember 2009 12,259,295 41,151,850 

November 2009 12,161,819 40,654,506 

Oktober 2009 12,130,413 40,205,135 

September 2009 12,084,910 39,626,055 

Agustus 2009 12,001,107 39,137,801 

Juli 2009 11,884,015 38,599,613 

Sumber : Bank Indonesia 

 



kartu serta kode yang di masukan benar, maka akan diterima mesin dan nasabah 

kemudian dapat melakukan transaksi dengan bank, seperti menarik uang dari rekening 

tabungan atau rekening giro, transfer atau pengiriman uang baik ke rekening tabungan 

maupun rekening giro, dan melihat informasi saldo ataupun melihat kurs yang berlaku 

dan masih banyak lagi fasilitas yang tersedia pada ATM sesuai yang tertera pada monitor 

mesin ATM  (Munir,2004). 

Setelah  kartu dimasukkan, nomor rekening dibaca dan dibandingkan dengan 

nomor kartu yang hilang atau tercuri. Apabila nomor rekening tersebut terdapat dalam 

daftar kartu yang hilang atau tercuri maka kartu ditolak  Permintaan penarikan dana dan 

pemindah dana biasanya harus melalui penelitian saldo rekening nasabah sebelum 

penarikan disetujui. Jumlah uang yang ditarik adalah terbatas, sehingga untuk 

menghindari apabila kartu dicuri orang maka orang tersebut tidak dapat mengambil 

keseluruhan dana yang ada. (Munir,2004) 

Jika melihat proses kinerja tersebut, maka penggunaan fasilitas ATM ini semua 

ditangani oleh komputer yang telah diprogram secara on-line. Semua transaksi yang 

dilakukan nasabah akan tercatat dengan sendirinya dan dapat diketahui siapa yang 

melakukan transaksi dengan menggunakan ATM dan dapat diketahui berapa sisa dana 

yang ada pada mesin ATM, karena ATM berfungsi sebagai teller atau kasir tersendiri, 

sehingga bank hanya melayani kepentingan dalam pembuatan atau pengajuan menjadi 

anggota pemegang kartu ATM. Mengingat cara kerja ATM seperti yang telah dijelaskan, 

maka ada dua hal yang sangat penting untuk dijaga agar transaksi nasabah di ATM aman, 

yaitu: Kartu ATM dan PIN. Kedua perangkat ini seperti gembok pintu dan anak 

kuncinya. Satu dengan lainnya saling berhubungan erat. Sebab itu pula, untuk menjaga 

keamanan, jangan pinjamkan Kartu ATM kepada orang lain untuk kepentingan apapun. 

Simpanlah Kartu ATM pada tempat-tempat yang aman dan tidak mudah dijangkau orang 



lain. Sedangkan untuk PIN, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah dalam  

menjaga kerahasiaannya adalah  

• Jangan pernah memberitahukan PIN kepada orang lain 

• Sedapat mungkin jangan sampai ada yang melihat saat kita menginput PIN 

• Ganti PIN secara berkala 

• PIN jangan sesuatu yang mudah ditebak, misalnya tanggal lahir 

• Jangan menyimpan surat pemberitahuan PIN dari bank di dalam dompet 

• Jangan mencatat PIN dan menyimpannya dalam dompet 

• PIN menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemilik rekening 

• PIN ini bersifat sangat pribadi, untuk itu artinya hanya diketahui oleh 

pemiliknya saja. 

• Dengan menjaga kerahasiaan PIN maka nasabah menjaga keamanan rekeningnya 

(artikel commercial banking diakses 22 September 2010) 

 

2.2.3  Keunggulan Penggunaan Kartu ATM 

Kartu ATM merupakan solusi teknologi yang memberikan kemudahan dan 

kenyamanan bagi nasabah bank dalam bertransaksi. Selain untuk keperluan menarik uang 

secara tunai, melalui melui mesin ATM, nasabah bank dapat melakukan pentransferan 

uang untuk keperluan lainnya. Sungguh kehadiran ATM dapat mengurangi antrian yang 

begitu panjang di counter-counter bank (Ainurrofiq, 2010). Kartu ATM menawarkan 

kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan cek, dan juga tidak perlu 

identifikasi tambahan karena kartu elektronik ini dapat pula berfungsi sebagai alat 

pembayaran (Ainurrofiq, 2010; Firmansyah et al, 2009). Perkembangan fitur kartu ATM 

saat ini adalah : 



1. Menarik uang tunai, cek saldo, transfer antar rekening dan melakukan berbagai 

transaksi di ATM yang tersebar di seluruh Indonesia 

2. Mengambil uang tunai dan berbelanja di took-toko seluruh dunia dimana terdapat 

afiliasi penyedia jaringan perbankan, contohnya LINK, ATM BERSAMA, 

CIRRUS, dan MAESTRO 

3. Pembayaran tagihan listrik 

4. Pembayaran tagihan air bersih 

5. Pembayaran tagihan Ponsel 

6. Pembelian pulsa isi ulang 

7. Pembelian tiket peawat 

8. Pembayaran tagihan Televisi berlangganan 

Menurut Firmansyah, et al (2009), faktor Keamanan juga merupakan keunggulan 

bagi kartu ATM, apabila terjadi kehilangan kartu ATM , pengguna kartu dapat 

melaporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu pengguna  terhindar dari segala bentuk 

penyalahgunaan. Selain itu sistem kemanan bank semakin ditingkatkan guna 

mengantisipasi resiko-resiko buruk yang mungkin terjadi  

Kartu ATM dapat  berlaku diseluruh dunia. Pengguna kartu dapat mengambil uang 

di ATM atau bank di seluruh dunia yang menerima kartu ATM milik pengguna tidak 

hany itu saja , kartu ATM memudahkan penyimpanan catatan dimana Kartu ATM 

menyediakan catatan semua transaksi pada bulan tersebut sehingga lebih mudah 

mengetahui ke mana uang  terpakai. (Firmansyah, et al,2009) 

2.2.4  Kelemahan penggunaan kartu ATM  

Setiap teknologi dapat dipastikan mengandung kelemahan. Begitu juga dengan 

ATM yang selama ini dipergunakan di Indonesia (Ainurrofiq, 2010). Kelemahan terbesar 



penggunaan kartu ATM adalah resiko pembobolan rekening, pencurian kartu, pemalsuan 

kartu secara illegal dengan menggandakan kartu ATM dan menangkap PIN yang kita 

gunakan melalui teknik-teknik tertentu seperti skimming dan pengintaian pin 

menggunakan kamera yang dipasang khusus untuk itu. Setelah berhasil melakukan 

pemalsuan (skimming) dan memperoleh PIN, penjahat secara leluasa menguras uang 

nasabah sesuai yang mereka inginkan selama saldo dan limit penarikan memungkinkan 

(Ainurrofiq,2010).  

Berdasarkan laporan bulanan kepada Bank Indonesia, kejahatan terjadi pada 10 

bank penerbit dengan total jumlah kerugian sebesar 739 transaksi senilai Rp 12,1 miliar. 

Kerugian juga disebabkan oleh kartu palsu dan kartu hilang atau dicuri.  Namun menurut 

Aribowo selaku Kepala Biro Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) jenis 

kejahatan yang umumnya terjadi pada kartu pembayaran adalah pemalsuan kartu. Aksi 

kejahatan yang menjadi fokus perhatian adalah yang bersifat operasional atau kejahatan 

yang memanfaatkan kelemahan internal control, prosedur, atau sistem yang digunakan 

Langkah-langkah yang telah dilakukan seluruh penerbit kartu ATM/debet antara 

lain, pemasangan anti skimmer dan edukasi dan sosialisai kepada nasabah mengenai cara 

aman bertransaksi di mesin ATM. Selain itu, penerbit juga telah memasang PIN cover 

alias penghalang tombol angka pada ATM untuk menghindari terjadinya pencurian data 

PIN (Personal Identification Number) (Tribunnews.com. Diakses 22 September 2010). 

Perubahan sistem keamanan kartu ATM akan mulai diimplementasikan dengan 

menerbitkan kartu ATM / debet berbasis chip. Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro 

Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ariwibowo.  

(http://www.detikfinance.com/read/2010.Diakses 07 Januari 2011) 

 



2.3 Model Teori Gabungan Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Menggunakan 

kartu ATM  

Model Teori Unified Theory of Acceptance and use of Technology (UTAUT) 

merupakan teori yang menjelaskan tentang minat untuk menggunakan sistem informasi 

(Yeow dan Loo 2009). Teori Unified Theory of Acceptance and use of Technology 

(UTAUT) memberikan kerangka kerja konseptual yang bermanfaat mengenai teori-teori 

tentang penerimaan teknologi oleh pemakai-pemakai sistem (Jogiyanto, 2007) . Teori ini 

menggabungkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya yaitu Teori tindakan beralasan, 

Model penerimaan teknologi, model motivasional, Teori perilaku rencanaan, model 

gabungan penerimaan teknologi dan perilaku rencanaan , model pemanfaatan, teori difusi 

inovasi, dan teori kognitif sosial,dari delapan metode tersebut, Venkatesh (2003) 

mengembangkan model gabungan yang terintegrasi. 

Norma subyektif dan image sebagai akar konstuk dalam dekomposisi pengaruh 

sosial bila dihubungkan  minat pengguna adalah sebuah penentu langsung yang 

mempengaruhi perilaku penggunaan teknologi (Ajzen, 1991; Moore dan Ben basat, 

1991).  Faktor kecemasan  adalah hal-hal yang menimbulkan kecemasan atau reaksi 

emosional yang ditunjukkan melaui perilaku keengganan atau menjauhi sesuatu 

(Compeau dan Higgins,1995; Olatoye,2009). Kredibilitas persepsian dalam penelitian ini 

berhubungan dengan keamanan dan perhatian terhadap privasi atau kerahasiaan pengguna 

yang berpengaruh terhadap penerimaan teknologi (Yeow dan Loo, 2009), kredibilitas 

persepsian merupakan faktor langsung yang berpengaruh signifikan terhadap adopsi 

teknologi (Wang et al,2003; Metzger et al,2003; Poston et al,2003).  

Penelitian ini akan menggunakan empat variabel determinan yaitu norma 

subyektif, image, kecemasan dan kredibilitas persepsian. Penelitian ini digunakan untuk 



menguji apakah variabel-variabel tersebut memiliki implikasi motivasional terhadap 

minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. 

 

2.3.1 Pengertian Teori Unified Technology Acceptance and use of Technology 

(UTAUT)   

Wang, Hung, Chou (2006) menjelasakan bahwa berdasarkan teori UTAUT yang 

dirumuskan oleh Venkatesh et al,(2003), konstruk UTAUT dibangun dari delapan model 

dari penelitian sebelumnya yang telah diformulasikan sebagai teori dan faktor utama 

minat penggunaan teknologi informasi dan perilaku  Inti dari Unified Theory Acceptance 

and Use of technology (UTAUT) adalah memprediksi kemungkinan kesuksesan 

pengenalan penerimaan teknologi dan membantu untuk memahami faktor-faktor 

penerimaan teknologi melalui penyempurnaan teori-teori sebelumnya.(Venkatesh, 2003). 

Model Unified Theory of Acceptance and Use of technology (UTAUT) menunjukkan 

bahwa terdapat tujuh konstruk yang signifikan menjadi pengaruh terhadap minat atau 

terhadap pemakaian, tetapi Venkatesh (2003) hanya memasukkan empat  konstruk yang 

dianggap memiliki peran utama dalam pengaruh langsung terhadap penerimaan pemakai 

dan perilaku pemakaian. Keempat konstruk itu adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi 

usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pemfasilitas diarahkan oleh tiga macam kepercayaan-

kepercayaan.  

Bentuk  kerangka berpikir dari model teori Gabungan Penerimaan dan 

penggunaan teknologi menurut Venkatesh,et al (2003) ditunjukkan dalam  gambar 2.1  

berikut ini : 

Gambar 2.1 
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Ekspektasi kinerja adalah seberapa tinggi seseorang percaya bahwa mengunakan 

suatu sistem akan membantu dirinya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan kinerja 

dalam pekerjaannya. Ekpektansi kinerja memiliki lima konstruk pembangun yang didapat 

dari beberapa model sebelumnya yaitu kegunaan persepsian (Davis, 1989; Davis et al, 

1989) dari Technology Acceptance Model (TAM) / TAM 2 dan gabungan Technology 

acceptance model dan Theory of Planned behavior, motivasi ekstrinsik (Davis et al,1992) 

dari Motivational Model, kecocokan tugas (Thompson et al,1991) dari MPCU, 

keuntungan relatif dari teori difusi, dan ekspektasi hasil dari Social Cognitive theory. 

Ekspektasi Usaha adalah tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan 

penggunaan suatu sistem.  Apabila sistem mudah digunakan , maka usaha yang dilakukan 

tidak akan terlalu tinggi dan  sebaliknya jika suatu sistem sulit digunakan maka 

diperlukan usaha yang tinggi untuk menggunakannya. Tiga konstruk yang berasal dari 

Technology Acceptance Model / Technology Acceptance Model 2 yaitu konstruk 

kemudahan penggunaan persepsian (Davis 1989; Davis et al, 1989), kerumitan atau 

kompleksitas (Thompson et al , 1989) dari model MPCU, dan kemudahan penggunaan 

(Moore dan Benbasat 1991) dari model Teori Difusi 

Kondisi-kondisi pemfasilitasi didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknikal tersedia untuk mendukung 

sistem. Terdapat tiga konstruk pembangun kondisi pemfasilitasi, yaitu kontrol perilaku 

persepsian (Ajzen, 1991; Taylor dan Todd1995a, 1995b) dari model Theory Planned 

Behaviour, kondisi-kondisi pemfasilitasi (Thompson, 1991) dari model MPCU, dan 

kompatibilitas (Moore dan Benbasat,1991) dari teori Difusi. 



Konstruk keempat dari model UTAUT yang sekaligus menjadi konstruk dalam 

penelitian ini adalah Pengaruh Sosial. Pengaruh sosial didefinisikan sebagai sejauh mana 

seorang individu mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang-orang 

yang akan mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Menurut Yeow dan Loo 

(2009), pengaruh sosial adalah perubahan minat seseorang untuk menggunakan suatu 

sistem baru dalam respon mereka atas tekanan sosial untuk mengikuti dan menyesuaikan 

norma-norma sosial di lingkungan individu tersebut. Konstruk pembangun dari pengaruh 

sosial adalah  Norma subyektif ( Ajzen, 1991; Davis et al, 1989; Fishbein dan Ajzen, 

1975; Mathieson 1991; Taylor dan Todd 1995a, dan 1995b), faktor-faktor sosial 

(Thompson et al,1991) dan image (Moore dan Benbasat, 1991).  

Pengaruh sosial adalah salah satu konstruk yang memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap minat keperilakuan untuk menggunakan sistem. Konstruk yang 

membangun pengaruh sosial adalah norma subyektif, faktor sosial dan image. Minat 

untuk menggunakan sistem dipengaruhi oleh persepsi kepentingan yang dipercaya orang 

lain akan mempengaruhinya untuk menggunakan sistem (Jogiyanto, 2007). Ketiga 

konstruk lainnya yang digunakan tapi tidak digambarkan adalah sikap terhadap teknologi, 

keyakinan sendiri, dan kecemasan.( Jogiyanto, 2007).  

2.3.2 Perkembangan Teori Unified Theory of Acceptance and use of Technology 

(UTAUT)  

Venkatesh (2003) memformulasikan konstruk-konstruk berdasarkan model-

model sebelumnya. Teori ini menyempurnakan teori sebelumnya yang  dinilai melalui 

banyaknya kritik di dalam teori-teori tersebut dan memaksimalkan peluang kepatuhan 

penerimaan dengan prosentase yang besar. Model UTAUT mengalihkan perhatian para 



peneliti secara signifikan dan berpengaruh terhadap diversifikasi pengetahuan dalam area 

sistem informasi. (Dwivedi et al, 2010) . 

Beberapa peneliti memakai teori UTAUT untuk memperluas dan 

mengembangkan riset mengenai sistem informasi. Pengembangan pengujian dilakukan 

dengan modifikasi variabel melalui dekomposisi konstruk, menambah variabel bebas, dan 

memperluas model UTAUT yang nantinya akan memperkuat pengaruh terhadap variabel 

minat keperilakuan menggunakan teknologi. Allen dan Kishore (2006) memperluas 

model pengujian UTAUT  dengan menggabungkan konstruk kualitas, konstruk kepuasan, 

dan konstruk kepercayaan. Masing-masing konstruk ini telah banyak digunakan dalam 

penelitian dalam konteks yang ditentukan oleh para peneliti itu sendiri, tetapi  belum ada 

yang mengintegrasikan model ini secara bersamaan untuk memberikan gambaran secara 

komprehensif mengenai minat untuk menggunakan teknologi (Tood dan Wixom, 2007 ).  

Farida dan Budi Hermana (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan 

modifikasi model pengujian UTAUT dalam mengadopsi Electronic Payment 

System,dalam model ini digunakan konsep unit kerja (keuangan atau non keuangan) 

sebagai pengganti variabel voluntariness, dengan pertimbangan bahwa Electronic 

Payment System adalah sistem yang banyak digunakan untuk pegawai di bagian 

keuangan. Sedangkan variabel pengalaman menggunakan masa kerja secara umum, atau 

tidak dikaitkan secara khusus dengan pengalaman menggunakan Electronic Payment 

System.  

Yeow dan Loo (2009) menggunakan teori UTAUT sebagai model pengujian 

minat masyarakat Malaysia untuk menggunakan kartu ATM. Konstruk yang digunakan 

untuk menguji minat unuk menggunakan adalah konstruk ekspektasi kinerja, ekspektasi 



usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pemfasilitasi ditambah dua variabel bebas yaitu 

kredibilitas persepsian  dan kecemasan.  

Salah satu konstruk yang dikaji oleh para peneliti adalah konstruk pengaruh 

sosial. Menurut Venkatesh (2003) pengaruh sosial adalah sejauh mana seorang individu 

mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang lain yang akan mempengaruhi 

individual tersebut untuk menggunakan sistem yang baru. In, et al (2009) meneliti 

tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan media Blog, 

hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh sosial berperan besar dalam konsistensi 

pengguna untuk menggunakan Blog. Penelitian lain mengatakan bahwa pengaruh sosial 

memiliki pengaruh langsung terhadap minat masyarakat untuk menggunaan teknologi 

komunikasi 3G mobile di Taiwan (Wu, Tao dan Yang ,2007) Davis et al (1989)  

menyatakan bahwa peran pengaruh sosial dalam teknologi informasi dan penerimaan 

pengguna menunjukkan pengertian yang lebih baik dalam aplikasi penerimaan teknologi.  

Penelitian ini menguji dekomposisi Konstruk Pengaruh Sosial dari ide konsep 

UTAUT yang dicetuskan Venkatesh (2003) menjadi akar-akar konstruk pengaruh sosial 

yaitu norma subyektif, faktor sosial, image   dimana ketiga variabel ini telah diuji oleh 

Ajzen (1991) untuk norma subyektif, (Thompson dan Higgins (1991) untuk faktor sosial, 

Moore dan benbasat (1991) untuk image dan menggabungkan dengan dua variabel bebas 

dari penelitian Yeow dan Loo (2009) yaitu kredibilitas persepsian dan kecemasan 

terhadap minat untuk menggunakan katu ATM. Gambar 2.2 berikut ini menunujukkan 

model penggabungan ide penelitian Venkatesh (2003) dan Penelitian Yeow dan Loo 

(2009).  

 

Gambar 2.2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenyataan yang terjadi pada pelaksanaannya, variabel faktor sosial tidak dapat 

digunakan sebagai indikator pengukuran minat pengguna kartu ATM. Hal ini disebabkan 

karena item-item faktor sosial diindikasikan bagi para pekerja atau para karyawan, 

sedangkan sampel penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang pernah 

menggunakan kartu ATM atau memiliki kartu ATM, karena itulah dekomposisi pengaruh 

sosial yang diterapkan dalam penelitian ini hanya variabel norma subyektif dan image. 

Berikut ini pembahasan tentang norma subyektif, image, kecemasan , dan kredibilitas 

persepsian. 

Dekomposisi 

Pengaruh Sosial  

(Venkatesh ,2003) 

Penelitian Yeow dan 

Loo (2009) 

Image ( Moore dan Ben 

Basat, 1991) 

Faktor Sosial (Thompson 

dan Higgins, 1991) 

Norma subyektif 

(Ajzen, 1991) 

Kecemasan (Yeow dan Loo, 

2009) 

Kredibilitas Persepsian (Yeow 

dan Loo, 2009) 



 

2.4 Faktor-Faktor Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

2.4.1 Konsep Minat Keperilakuan Menggunakan Kartu ATM  

Teknologi informasi membutuhkan beberapa cara untuk menganalisa penerimaan. 

Theory of Reasoned Actioned (TRA) yang dicetuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) 

menyatakan bahwa kepercayaan individu dan sikap berpengaruh terhadap minat 

keperilakuan yang kemudian berpengaruh pula terhadap perilaku aktual. Minat adalah 

suatu keinginan untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan ditunjukkan dalam bentuk 

keperilakuan, hal ini mengindikasikan mengenai seberapa besar kerelaan seseorang untuk 

mencoba atau berusaha dan seberapa besar upaya yang mereka rencanakan untuk 

melakukan suatu perilaku. Minat dapat dinyatakan sebagai ekspresi keperilakuan apabila 

perilaku tersebut diakukan atas kontrol dari kemauan individu itu sendiri (Ajzen, 1991). 

 Konsep Theory Reasoned Action diaplikasikan dalam penggunaan komputer 

melalui teori Technology Acceptance Model yang dikemukakan oleh Davis, et al (1989), 

dalam model TAM ini, penggunaan aktual  komputer ditentukan oleh minat individual 

untuk menggunakan komputer. Minat untuk menggunakan komputer merupakan standar 

dalam pengukuran kegunaan komputer. Menurut Kowalczik (2008), minat untuk 

menggunakan sistem informasi didefinisikan sebagai kepercayaan individual mengenai 

pengharapan atau antisipasi mereka terhadap penggunaan sistem digital. Birklan (2005) 

dalam penelitiannya mengenai pengaruh remaja terhadap penggunaan e-service usage, 

mengatakan bahwa minat untuk menggunakan teknologi berpengaruh secara langsung 

terhadap perilaku aktual individu untuk menggunakan teknologi.  



Menurut Allen dan Kishore (2006), minat keperilakuan menggunakan sistem 

didefinisikan sebagai penggunaan sistem secara aktual dalam jumlah atau porsi yang 

besar yang menganalisa sikap ke arah perilaku dan menetapkan penggunaan sistem 

sebagai faktor  perilaku aktual. Minat adalah apa yang diinginkan seorang individu untuk 

dilakukan (Thompson dan Higgins, 1991) 

Dyllon dan Morris (1996) menyatakan bahwa minat untuk menggunakan suatu 

teknologi secara sukarela disebabkan karena adanya faktor psikologis atas penerimaan 

teknologi. Minat diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku 

individu. Manfaat pengujian minat individu untuk melakukan suatu perilaku , atau dalam 

konteks minat untuk menggunakan sistem informasi adalah bahwa bila minat untuk 

melakukan suatu tindakan semakin besar, maka kemungkinan tindakan itu terjadi juga 

makin besar (Adesina,2010). 

Penerimaan teknologi diprediksikan melalui minat dari pengguna yang kemudian 

ditunjukkan sebagai melalui perilaku pemakaian teknologi (Venkatesh 2003). Unified 

Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah teori yang bertujuan 

mengukur minat penggunaan suatu teknologi dengan konstruk-konstruk yang dimiliki 

teori ini. Yeow dan Loo (2009) menyatakan bahwa minat menggunakan sistem memiliki 

efek positif untuk memprediksi pemakaian sistem. Menurut Davis, et al (1989) yang 

dikutip oleh Deng dan Lu chen (2006) menyatakan bahwa penerimaan sistem informasi 

oleh pengguna  diindikasikan dengan tingkatan minat pengguna untuk menggunakan 

sistem Minat masyarakat ditunjukkan melalui perilaku menggunakan kartu ATM menjadi 

prediksi bahwa teknologi kartu telah diterima di lingkungan tersebut.  

Penelitian tentang minat adalah hal sangat penting, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui lebih dalam tentang alasan seorang individu memutuskan untuk 



menggunakan atau tidak menggunakan sistem informasi, serta untuk mengembangkan 

efisiensi dan efektivitas sistem informasi yang telah didesain oleh para pendesain sistem 

informasi (Adaronke ,2010). 

 

2.4.2 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Norma Subyektif  

2.4.2.1 Konsep Norma Subyektif 

Norma subyektif adalah kepercayaan normatif individu mengenai apa yang 

menonjol dari orang lain mempengaruhi  individu tersebut untuk mengadopsi teknologi 

sebagai motivasi  dalam mematuhi (complying) kepercayaan individu itu sendiri 

(Karahanna,1999). Definisi lain norma subyektif sebagai tekanan sosial individu 

melakukan atau tidak melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Menurut Linmayem et al 

(1999), norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan, sedangkan menurut Venkatesh (2003) 

pengertian norma subyektif sebagai persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang yang 

berada di sekitarnya dan penting bagi dirinya berpikir bahwa dia seharusnya atau tidak 

seharusnya melakukan perilaku bersangkutan.  

Norma subyektif menempati peran penting dalam menciptakan sebuah pengaruh 

ketika terdapat suatu perilaku dianggap baru oleh lingkungan sosial di sekitar. Dalam fase 

adopsi ketika seorang individu memiliki sedikit pengalaman atau tidak memiliki 

pengalaman sama sekali dengan suatu inovasi, mereka akan mempercayai dan sangat 

terpengaruh dengan opini-opini yang diekspresikan oleh orang-orang terdekat mereka. 

Kowalczik (2008) menyatakan  norma subyektif adalah pengaruh masyarakat dalam suatu 



lingkungan sosial dalam menentukan minat seorang individu untuk menggunakan sistem. 

Pengaruh masyarakat dapat berupa kepercayaan masyarakat dan dukungan opini-opini 

Burhanudin dan Ngaini (2005) mendefinisikan norma subyektif konsumen 

sebagai kepercayaan terhadap gagasan yang diterima dari orang lain yang berpendapat 

bahwa konsumen sebaiknya atau tidak sebaiknya menggunakan suatu produk/jasa 

tertentu. Yan dan Chen (2008) berpendapat bahwa ketika seseorang memutuskan untuk 

melakukan suatu perilaku, dalam hal ini perilaku untuk menggunakan sistem, mereka 

memperhatika pengharapan normatif dari orang-orang sekitarnya yang dianggap penting 

bagi individu terebut, misalnya teman, sahabat, keluarga. Chang (2003) menyatakan 

bahwa sepanjang para pengguna masih menuruti atau mencontoh lingkungn sosial atau 

jaringan sosial di sekitarnya, keistimewaan peran sosial dan budaya tidak dapat diabaikan. 

Menurut pendapat Mac Donald (1990) yang dikutip oleh Chang (2003), menyatakan 

bahwa hubungan keluarga dan komunitas yang dianggap penting bagi seorang individu, 

akan mempercepat penyesuaian penerimaan.. 

Adanya pendapat orang lain menunjukkan bahwa seberapa jauh seseorang berpikir 

bahwa melakukan perilaku berdasarkan pendapat orang lain. Pentingnya pendapat orang 

lain menunjukkan seberapa jauh seseorang berpikir bahwa pendapat orang lain adalah 

penting dalam mengambil keputusan untuk melakukan perilaku. Menurut Ajzen 

(1991),Davis et al (1989), Taylor dan Todd (1995 a dan b), Mathieson (1991), Jogiyanto 

(2007 : 322), norma subyektif  memiliki dua elemen pembangun yaitu 

1. Orang-orang yang mempengaruhi perilaku seorang individu yang berpikir bahwa 

individu tersebut seharusnya menggunakan sistem informasi  

2. Orang-orang yang dianggap penting bagi seorang individu berpikir bahwa 

individu tersebut seharusnya menggunakan sistem informasi  



 

2.4.2.2 Pengembangan Hipotesis Norma Subyektif 

Beberapa penelitian menujukkan hubungan positif antara norma subyektif dan 

minat untuk mrnggunakan teknologi, norma subyektif dihubungkan terhadap minat untuk 

menggunakan teknologi karena tindakan seseorang sering berdasarkan persepsi mereka 

mengenai apa yang orang lain pikirkan tentang yang seharusnya mereka lakukan (Taylor 

dan Tood, 1995a). 

Menurut Burhanudin dan Ngaini (2005), norma subyektif merupakan  

perwujudan atas keyakinan konsumen terhadap gagasan orang lain (referent) yang 

menghendaki konsumen tersebut untuk menggunakan suatu produk atau jasa tertentu. 

Referent tersebut meliputi: orang tua, kakak atau adik, sahabat, teman, atau tetangga. 

Oleh karena itu, norma subyektif konsumen merupakan kaitan antara keyakinan 

konsumen terhadap referent dan motivasi konsumen untuk menuruti referent dalam 

menggunakan suatu inovasi. Semakin tinggi nilai norma subyektif maka, konsumen 

semakin setuju untuk mengikuti referent dalam menggunakan produk atau jasa dan 

semakin rendah nilai norma subyektif maka konsumen cenderung tidak setuju untuk 

mengikuti orang lain (referent) dalam menggunakan produk atau jasa.  

Beberapa riset mengemukakan bahwa norma subyektif tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam lingkungan kerja dimana penggunaan teknologi yang dimandatkan 

kepada para pekerja. Riset  yang dilakukan oleh Mathieson (1991) dan Davis, Bagozzi, 

dan Warshaw (1989) menyatakan bahwa norma subyektif tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat  untuk menggunakan suatu teknologi. Penelitian yang 

dilakukan Taylor dan Todd (1995) menemukan pengaruh yang signifikan atara norma 

subyektif terhadap minat, hal ini diperkuat oleh pendapat Saade (2008), bahwa norma 



subyektif memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan untuk meprediksi minat 

untuk menggunakan teknologi.  

Hasil analisis Yang dan Chen (2008) tentang online shopping menyatakan bahwa 

norma subyektif berpengaruh secara langsung dalam minat untuk menggunakan teknologi 

dan hal ini dihubungkan dengan kesetiaan pelanggan, ketika seseorang atau sekelompok 

orang memutuskan untuk berbelanja melalui website tertentu, sebagian besar mereka 

memperhatikan ekspektasi normatif dari orang lain yang dianggapnya sebagai orang-

orang yang penting bagi mereka. 

Menurut Tan dan Teo (2000), orang-orang terdekat dari konsumen tidak berperan 

besar dalam proses adopsi internet banking oleh individu. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Chua (1980) yang dikutip Tan dan Teo (2000) bahwa teman sebaya, keluarga 

bukan merupakan faktor potensial yang membantu proses adopsi, sehingga kelompok 

referent tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk mengadopsi internet banking. 

Norma subyektif merupakan tingkat pengguna yang menghubungkan antara perubahan 

minat individual dan kelompoknya untuk menggunakan kartu  ATM My Kad, dengan 

kata lain, norma subyektif menunjuk pada persepsi pengguna apakah adopsi telah 

diterima oleh kelompok. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut  

H1: Norma subyektif berpengaruh terhadap minat keperilakuan menggunakan 

kartu ATM 

 

2.4.3. Konsep dan Pengembangan Hipotesis Image 

2.4.3.1  Konsep Hipotesis Image 



 Image adalah sejauh mana penggunaan inovasi dipersepsikan meningkatkan 

status seseorang dalam sistem sosialnya (Venkatesh,2003; Moore dan Benbasat,1991). 

Menurut pendapat Roger (2003) yang dikutip oleh Moore dan Benbasat (1991) 

menyatakan bahwa seseorang yang memastikan dirinya tidak ragu untuk melakukan 

sebagai salah satu faktor motivasional terpenting bagi  hampir semua individual untuk 

mengadopsi  suatu inovasi adalah usaha untuk meraih status sosial. Pemenuhan, 

Internalisasi dan identifikasi adalah proses merubah struktur kepercayaan individual yang 

menyebabkan individu merespon ke dalam keuntungan-keuntungan status sosial yang 

potensial (Venkatesh, 2003). 

Menurut Moore dan Benbasat (1991) yang tertuang dalam Jogiyanto (2007 : 

322), image memiliki tiga elemen pembangun yaitu : 

1. Memiliki suatu sistem adalah perlambangan status dalam organisasi   

2. Orang-orang dalam organisasi yang  menggunakan suatu sistem memiliki 

prestise (gengsi) yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memakai 

sistem. 

3. Orang-Orang dalam organisasi yang menggunakan suatu sistem, memiliki 

harga diri yang tinggi 

Menurut penelitian Theo dan Pok (2003) mengenai adopsi Wireless Application 

Protocol yang memungkinkan mobile phone utuk mengakses internet menyatakan bahwa 

image didefinisikan sebagai tingkatan dimana penggunaan suatu inovasi dipersepsikan 

menaikkan status dalam satu sistem sosial, sebagai contoh nyata adalah fenomena mobile 

phone yang dipersepsikan lebih sebagai gaya hidup daripada persepsi  sebagai kebutuhan, 

dan perkembangan pesat ini tidak terlepas dari pabrik pembuatnya. 



Penggunaan Wireless Application Protocol dalam mobile phone sering 

diasosiasikan dengan image sosial. Hal ini dipercaya bahwa orang-orang yang 

mengadopsi Wireless Application Protocol dalam mobile phone adalah orang-orang yang 

trendy dan update akan teknologi. Menurut pendapat Lee et al (2003) yang dikutip oleh 

Rao dan Troshani (2007), image adalah  salah satu aspek dari keuntungan relatif . Dalam 

beberapa konteks motivasi, “keinginan untuk meraih status sosial”  adalah salah satu 

motivasi terpenting.  

Pengguna mobile phone berperilku secara sadar bahwa menggunakan mobile 

phone adalah suatu usaha menaikkan status dalam lingkungan sosial mereka. Para 

pemakai mobile phone ini percaya bahwa mengadopsi teknologi ini dapat membantu 

menciptakan, merubah atau mempertahankan image dan status sosial bagi diri mereka 

dengan latar belakang yang lebih dari sekedar kepentingan semata. (Rao dan Troshani, 

2007) 

  

2.4.3.2 Pengembangan Hipotesis Image 

Penerimaan suatu inovasi difasilitasi apabila penggunaan inovasi mengembangkan 

image dari pengguna, karena itulah martabat, status sosial sebagai atribut dari budaya 

dalam hubungannya dengan inovasi yang secara langsung berhubungan dengan tingkat 

adopsi. (Aubert dan Hamel, 2001).  

Penelitian Moore dan Benbasat (1991) menunjukkan bahwa image  sebagai salah 

satu faktor motivasional terpenting bagi  hampir semua individual untuk mengadopsi  

suatu inovasi adalah usaha untuk meraih status sosial, sehingga image berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan suatu inovasi. 



Penelitian Teo dan Pok (2003)  menunjukkan bahwa minat untuk mengadopsi 

Wireless Application Protocol  dalam mobile phone dihubungkan dengan faktor sikap dan 

faktor normatif . Image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunanya, 

semenjak perkembangan mobile phone sebagai produk yang melambangkan gaya hidup 

sehingga mobile phone dianggap sebagai sebuah produk brand bagi suatu lingkungan 

sosial.  

Menurut Rao dan Troshani (2007), Image memiliki pengaruh positif terhadap sikap 

pengguna yang mengarah kepada proses adopsi mobile services. Pemberian suatu 

karakter yang mudah diserap oleh para penggunanya dan memperhatikan fitur atau 

manfaat yang berhubungan dengan trend dan gaya hidup terkini akan mempermudah 

adopsi  pengguna untuk memakai suatu inovasi, dalam hal ini adalah mobile service, saat 

menggunakan suatu inovasi, pengguna akan menciptakan suatu simbol atau pernyataan 

status sosial berkaitan dengan corak individu dan identitas sosial 

Image adalah salah satu konstruk dari pengaruh sosial yang merupakan salah satu 

variabel yang digunakan oleh Yeow dan Loo (2009) untuk menguji pengaruh minat 

masyarakat Malaysia untuk menggunakan kartu ATM, image membangun konstruk 

pengaruh sosial, dan pengaruh sosial memiliki hubungan positif dengan minat untuk 

menggunakan kartu ATM.Dengan demikian Image berpengaruh positif terhadap minat 

untuk menggunakan kartu ATM nBerdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut  

H2: Image berpengaruh terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM 

 

 



 

 

2.4.4   Konsep dan pengembangan  Hipotesis Kecemasan 

2.4.4.1 Konsep Hipotesis Kecemasan 

Menurut Glass dan  Knight (1988) yang dikutip oleh Pauli (2007), kecemasan 

berkaitan kuat dengan pikiran negatif dan ekpektasi negatif akan kesuksesan. Venkatesh 

(2003) mendefinisikan kecemasan sebagai tingkatan dimana pengguna merasa khawatir 

dalam menggunakan teknologi. Yeow dan Loo (2009), Compeau dan Higgins (1995) 

mendefinisikan kecemasan sebagai timbulnya rasa cemas atau reaksi emosional ketika 

seorang individu akan melakukan suatu perilaku. 

 Menurut Yeow, et al (2007) yang dikutip Yeow dan Loo (2009) menyatakan 

bahwa ketakutan akan hilangnya kartu ATM My Kad, ketahanan kartu ATM, dan 

kurangnya pengalaman dalam penggunaan kartu ATM menyebabkan kecemasan yang 

timbul dalam diri individu. Penelitian Yeow dan Loo (2009) memasukkan kecemasan 

sebagai faktor penentu langsung minat untuk menggunakan kartu ATM My Kad. 

 Menurut Iqbaria dan Parasuraman (1989) dalam penelitiannya tentang 

penggunaan Personal Computer mengemukakan bahwa kecemasan berkomputer 

didefinisikan sebagai kecenderungan individual untuk menjadi takut, kesulitan, dan 

khawatir mengenai penggunaan sistem komputer baik yang baru saja digunakan atau 

yang nantinya akan digunakan. Hal ini sejalan dengan penelitian Olatoye (2009) yang 

mengemukakan bahwa kecemasan didefinisikan sebagai rasa takut yang besar, merasa 

khawatir, dan rasa cemas yang besar. Kecemasan ditunjukkan dengan penghindaran 

pemakaian teknologi informasi. Penghindaran pemakaian tidak berkaitan dengan 



anggapan kuno ataupun ketidakmampuan seorang individu untuk mengikuti 

perkembangan teknologi. 

Menurut Compeau dan Higgins et,al (1999), Individu-individu yang memiliki 

perasaan cemas dalam menggunakan sistem komputer akan menjauhi hal-hal yang 

berhubungan dengan sistem komputer yang akan membangkitkan rasa khawatir mereka 

saat menggunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Adesina (2010) mengemukakan 

bahwa kecemasan akan berpengaruh terhadap penggunaan yaitu menjelaskan suatu 

kondisi dimana kecemasan terlihat sebagai pengendali yang memotivasi suatu kelompok 

organisasi atau kelompok orang untuk menjauhi dorongan kecemasan, sehingga para 

pengguna mengurangi kecemasan mereka akan penggunaan sistem komputer dengan cara 

tidak memakainya dan menjauhinya dalam jangka waktu yang tidak menentu.  

Jika para pengguna mengurangi kecemasan mereka dengan menghindari 

penggunaan sistem komputer, maka lingkungan organisasi mereka akan terjebak dalam 

siklus ini dan tidak dapat meningkatkan penggunaan sistem komputer. Elemen variabel 

kecemasan berdasarkan konsep Yeow dan Loo (2009), yaitu: 

1) kekhawatiran penggunaan  

2) kekhawatiran kerusakan  

3) kekhawatiran atas ketidaktahuan penggunaan 

4) Suatu hal yang membuat seorang individu merasa takut 

 

 

 

2.4.4.2  Pengembangan Hipotesis Kecemasan 



Menurut Igbaria et al., (1994) dan Compeau (1995) yang dikutip oleh Pauli 

(2007), menyatakan bahwa kecemasan berkomputer memiliki efek negatif yang kuat 

dalam persepsi kegunaan komputer dan dalam minat untuk menggunakan komputer. 

Reaksi negatif tersebut mempunyai pengaruh terhadap pengunaan dan kepuasan sistem 

informasi (Galih Lazuardi, Fazrin1234's Blog, diakses 19 November 2010) .Untuk 

mengurangi rasa cemas dalam menggunakan sistem komputer dapat dilakukan dengan 

tambahan penguasaan komputer, peragaan, dan pemanfaatan peluang bantuan dari para 

ahli. (Galih Lazuardi / Fazrin1234's Blog, diakses tanggal 19 November , 2010) 

Faktor kecemasan adalah faktor yang berpengaruh langsung terhadap 

kepemilikan kartu ATM, kecemasan bila kartu ATM mereka hilang, mengalami 

kerusakan kartu, dan tersangkut di dalam mesin ATM.  Kecemasan diidentifikasikan 

sebagai faktor negatif ketika seorang individu ingin mengadopsi teknologi baru , hal ini 

terjadi bila mereka memiliki sikap segan atau enggan melakukan adopsi teknologi 

(Gilbert et,al,2003; Doyle et al,2005 dan Sam et al, 2005) dalam Yeow dan Loo (2009).  

Menurut Pauli, Gilson dan May (2007), kecemasan dimotivasi secara penuh oleh 

tingkatan kepercayaan atas kemampuan diri seseorang. Hal ini didukung oleh model 

Social Cogntive Theory (Bandura, 1977) yang menjelaskan bahwa efek emosional dapat 

mempengaruhi rasa percaya atas kemampuan diri seseorang dan berpengaruh pula 

terhadap minat untuk menggunakan suatu teknologi. Oleh karena itu rasa percayaan atas 

kemampuan diri seseorang dan kecemasan memiliki pengaruh yang sigifnikan terhadap 

minat untuk menggunakan sistem komputer. 

Menurut Compeau dan Higgin (1995), kecemasan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku penggunaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rasa percaya akan 

kemampuan sendiri yang tinggi memegang peranan penting dalam  membentuk perilaku 



seseorang. Rasa percaya pada kemampuan sendiri ini dibangun dengan kenyamanan dan 

kegembiraan saat menggunakan serta rasa cemas yang dapat teratasi dengan baik oleh 

individu. 

Rasa cemas dapat terjadi ketika seseorang memiliki pengalaman yang 

menyebabkan dirinya takut, merasa frustasi, kegagalan atau tidak puas atas sesuatu 

Penelitian Olatoye (2009)  mengenai pengaruh kecemasan terhadap penggunaan 

komputer menyatakan bahwa kecemasan terhadap penggunaan komputer memiliki 

dampak yang tidak signifikan. Kecemasan terjadi dalam situasi yang spesifik. Saat 

penelitian dilakukan kepada siswa Sekolah Menengah Atas yang telah memiliki latar 

belakang pendidikan dan pengalaman berkomputer dengan level biasa hingga level tinggi 

, rasa cemas untuk menggunakan teknologi komputer tidak akan mempengaruhi minat 

mereka untuk menggunakan, karena rasa percaya pada kemampuan diri juga makin tinggi 

karena mereka dibekali dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut H3: 

Kecemasan berpengaruh terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM 

 

2.4.5 Konsep dan pengembangan Hipotesis Kredibilitas Persepsian  

2.4.5.1 Konsep Hipotesis Kredibilitas Persepsian 

Kredibilitas dari suatu sistem merupakan perhatian utama bagi pengguna maupun 

calon pengguna. Yeow dan Loo (2009) menyatakan bahwa kredibilitas persepsian 

berkaitan erat dengan kemanan dan privasi pengguna yang berpengaruh pada penerimaan 

para pengguna atas teknologi. Privasi (kerahasiaan) data dan pengukuran keamanan dari 

teknologi e-banking termasuk di dalamnya adalah ATM, adalah permasalahan selalu ada 



dalam pemikiran pengguna, dalam penelitian Aderonke (2010) pengguna sistem  e-

banking merasa khawatir tentang keamanan dari sistem ini.  

Menurut Aderonke (2010), kredibilitas persepsian didefinisikan sebagai persepsi 

pengguna atas proteksi atau perlindungan yang berkaitan dengan transaksi terperinci dan 

data personal untuk menghindari akses illegal. Kredibilita persepsian membahas tentang 

kepercayaan personal yang dimiliki pengguna untuk melakukan transaksi secara aman 

dan menjaga kerahasiaan informasi di dalamnya. Hal ini menyangkut penyalahgunaan 

dengan memalsukan kartu ATM, pembobolan melalui akun informasi bank milik 

pengguna yang dapat diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan 

mengenai keamanan penggunaan kartu ATM dibandingkan dengan membawa uang tunai 

dalam jumlah besar.  

Keberhasilan teknologi e-banking, termasuk didalamnya adalah kartu ATM, 

bukan pada seberapa jauh teknologi pengaman yang dipakai atau seberapa tebal lapisan 

proteksi untuk melindungi data-data pengguna e-banking, tetapi lebih kepada seberapa 

jauh para pengguna tersebut dapat diyakinkan mengenai fasilitas keamanan yang 

terpasang (Hermawan, Agus, 2005). 

Berdasarkan penelitian Hanuddin (2007) yang dikutip Aderonke (2010), 

kredibilitas persepsian adalah faktor penentu minat keperilakuan untuk menggunakan 

sistem informasi.Kredibilitas persepsian terdiri dari dua bagian penting, yaitu privasi dan 

keamanan.  Pengertian keamanan adalah  perlindungan atau proteksi informasi dan sistem 

dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Persepsi akan kemanan yang tidak 

maksimal adalah salah satu faktor yang diidentifikasi sebagai halangan pertumbuhan dan 

pengembangan e-commerce dan adopsi e-banking termasuk ATM. 



Menurut Survey dari Information Technology Professional oleh Dell Computer 

pada tahun 1998, faktor keamanan dan privasi menduduki peringkat kedua sebagai faktor 

terpenting dalam e-bussiness , sebagai respon dengan adanya hal ini, maka Dell  

Computer menganjurkan komunitas E-bussiness untuk memberikan fasilitas keamanan 

dan privasi bagi pengguna internet (Warrington et al,2000). 

Wang, Yi Shun (2003) dalam penelitiannya mengenai internet banking, 

menyatakan bahwa Minat penggunaan internet banking dipengaruhi oleh kredibilitas 

persepsian dan berkaitan dengan masalah kemanan penggunaan dan privasi informasi. 

Hal ini terkait dengan penilaian keamanan dan privasi dari sistem internet banking itu 

sendiri, sehingga kredibilitas persepsian dijadikan sebagai konstruk baru dalam 

penerimaan konsumen tentang sistem internet banking. 

Mohammadi ( 2009 )  dalam penelitiannya mengenai perkembangan adopsi smart 

card menyatakan bahwa perhatian pengguna terhadap keamanan penggunaan kartu ATM 

telah meningkat dan hal ini telah diketahui sebagai salah satu faktor untuk penerimaan 

teknologi. Dalam penelitian ini kemanan didefinisikan sebagai tingkatan dimana 

seseorang merasa percaya bahwa menggunakan smart card termasuk kartu ATM adalah 

aman.  

Menurut Yeow dan Loo (2009) Elemen dari kredibilitas persepsian adalah : 

1. Keamanan atas penyalahgunaan aplikasi 

2. Privasi (kerahasiaan) informasi 

3. Keamanan Penggunaan  

 

2.4.5.2  Pengembangan  Hipotesis Kredibilitas  Persepsian 



Yeow dan Loo (2009), menyatakan bahwa kredibilitas persepsian adalah faktor 

prediksi penting dalam menguji minat masyarakat untuk menggunakan kartu ATM. 

Kredibilitas persepsian memiliki pengaruh signifikan terhaadap  minat untuk 

menggunakan kartu ATM di Malaysia. Kredibilitas persepsian diidentifikasi sebagai 

faktor yang secara langsung berpengaruh signifikan dengan adopsi teknologi, misalnya e-

commerce dan internet banking (Warrington, et al, 2000; Wang et al,2003; Metzger et 

al,2003;Poston et al, 2007).  Wang dan Wang (2003) menyatakan bahwa pengaruh 

kredibilitas persepsian dalam minat adalah signifikan. Pendesain sistem internet banking 

perlu mengembangkan kepercayaan dan kredibilitas konsumen berkaitan dengan sistem 

internet banking. 

Menurut Poston (2006), faktor kredibilitas yang tinggi adalah indikator yang 

memberikan kepercayaan terhadap fasilitas customer service secara online, saat persepsi 

kepercayaan mereka rendah terhadap teknologi maka rasa tidak perduli mereka akan 

tinggi dan akan tertanam dalam opini mereka.  

Persepsi kemahiran diri dalam menggunakan komputer dan kredibilitas 

persepsian dan adalah dua faktor tambahan dalam konstruk Technology Acceptance 

Models. Hal ini dikarenakan pengaruh kuat dua faktor tersebut dalam menggunakan 

sistem elektronik dimana terdapat penyalahgunan dengan tingkatan yang tinggi dan 

rendahnya pengetahuan mengenai sistem. Sehingga kredibilitas persepsian dan persepai 

kemahiran diri berpengaruh positif dalam penerimaan sistem elektronik, dan dalam 

penelitian ini, sistem yang dimaksud adalah e-banking (Adesina, 2010). 

Menurut Deng,Lu dan Chen (2006),  kredibilitas persepsian berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan  untuk mengadopsi teknologi mobile banking dan 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan bagi pengembangan mobile 



banking di Negara China. Perusahaan pendukung jasa  mobile banking , termasuk bank, 

dan perusahaan telekomunikasi harus menanggapi dengan serius faktor apa saja yang 

mempengaruhi adopsi teknologi oleh para penguna dan bagaimana persepsi pengguna 

dengan adanya teknologi mobile banking. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumusakan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Kredibilitas persepsian berpengaruh terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM 

BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok, orang, kejadian, atau hal minat yang 

ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Menurut William dan Cooper (1996), Populasi 

adalah kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya.  

Mahasiswa dipilih sebagai populasi karena mahasiswa merupakan pengguna 

yang potensial untuk menggunakan kartu ATM. Selain itu, didasarkan pada lokasi yang 

berdekatan dengan peneliti, dan adanya keterbatasan waktu serta biaya dari pihak peneliti 

menjadi pertimbangann dalam pemilihan populasi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya. Untuk tahun ajaran 2010/2011, jumlah mahasiswa 



Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang aktif adalah sejumlah 1210 orang, jumlah 

ini penelit dapatkan melalui sumber  http:/siska.fe.unibraw.ac.id, diakses 08 November 

2010 yang merupakan website resmi fakultas ekonomi Universitas Brawijaya. 

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 1210 orang.   

Penelitian ini  dilakukan berdasarkan sampel.  Ide dasar dari pengambilan sampel  

adalah bahwa  dengan menyeleksi  bagian dari elemen-elemen di dalam  

 populasi  kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (William dan 

Cooper, 1996).  

Sampel didefinisikan sebagai sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dalam  suatu populasi (Sekaran, 2006) . Dalam penelitian ini, sampel 

yang dituju adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Brawijaya untuk tahun 

ajaran 2010/2011 yang pernah menggunakan kartu ATM dari bank apapun atau 

mahasiswa jurusan akuntansi yang pernah  mengunakan karrtu ATM dari bank manapun.  

Pemilihan sampel mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya yang pernah menggunakan kartu ATM atau yang memiliki kartu ATM 

bertujuan untuk menguji minat untuk menggunakan kartu ATM, selain itu  para 

mahasiswa tersebut dianggap pengguna yang telah familiar mengenai  hal-hal yang 

berkaitan dengan mekanisme penggunaan kartu ATM serta mengerti fasilitas-fasilitas 

kartu ATM yang ditawarkan oleh Bank penerbit kartu ATM..  

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability dengan 

judgement sampling. Nonprobability sampling merupakan desain pengambilan sampel 

dimana elemen dalam populasi tidak mempunyai peluang yang diketahui atau ditentukan 



sebelumnya untuk terpilih sebagai subyek sampel. Metoda judgement sampling yaitu 

suatu metoda yang melibatkan pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling 

menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan 

(Sekaran, 2006). Jogiyanto (2004) mengemukakan bahwa metoda judgement sampling 

adalah metoda yang mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu 

dalam pemilihan sampelnya. 

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah: 

1.  Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang 

pernah menggunakan kartu ATM  

2.  Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang 

pernah menggunakan kartu ATM dan memiliki kartu ATM 

Mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang 

pernah menggunakan kartu ATM atau memiliki kartu ATM tersebut adalah pengguna 

yang  mengerti mengenai  hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan kartu 

ATM serta mengerti fasilitas-fasilitas kartu ATM yang ditawarkan oleh Bank penerbit 

kartu ATM. 

Mengingat tidak terdapat data mengenai jumlah mahasiswa yang yang pernah 

menggunakan kartu ATM atau memiliki kartu ATM yang  mengerti mengenai  hal-hal 

yang berkaitan dengan mekanisme penggunaan kartu ATM serta mengerti fasilitas-

fasilitas kartu ATM yang ditawarkan oleh Bank penerbit kartu ATM, maka untuk 

penentuan jumlah sampel didasarkan pada pendapat Sekaran (2006), yaitu jumlah sampel 

untuk penelitian korelasional adalah > dari 30 atau < dari 500. 

 



3.2 Metoda Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metoda pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey. Survey atau lengkapnya self-

administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto,2004). Metoda survey yang 

dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengumpulan data. Mensurvei adalah mengajukan pertanyaan pada orang-orang dan 

merekam jawabannya untuk dianalisis (William dan Cooper, 1996).  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang 

akan responden jawab (Sekaran, 2006).  Dari metoda survey yang menggunakan 

kuesioner ini akan dihasilkan data yang disebut data primer. Data primer merupakan data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Data primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara mengirimkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. 

Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung dan menjelaskan penelitian 

secara ringkas, serta menjelaskan cara pengisian kuesioner. Untuk mengetahui apakah 

responden minimal pernah menggunakan kartu ATM dan apakah responden memiliki 

kartu ATM, maka dalam kuesioner yang diberikan terdapat satu item pertanyaan 

mengenai apakah responden pernah menggunakan kartu ATM, dan satu item pertanyaan 

mengenai apakah responden memiliki kartu ATM.  

 

 



 

3.3   Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai 

(Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi 

variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah variabel minat keperilakuan. Penelitian ini menggunakan variabel 

minat (Y) berdasarkan konsep Yeow dan Loo (2009) yang diadaptasi dari Venkatesh et al 

(2003) berupa statement kuesioner sebagai berikut : 

1.  Saya merencanakn untuk menggunakan kartu ATM  dalam waktu dekat 

2.  Saya memprediksikan bahwa saya akan menggunakan kartu ATM dalam waktu 

dekat 

3.  Saya bermaksud untuk menggunakan kartu ATM dalam waktu dekat 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan/mempengaruhi variabel 

yang lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini variabel independennya 

adalah : 

1.  Norma Subyektif  (X1) 

Penelitian ini menggunakan elemen variabel Norma Subyektif berdasarkan 

konsep Ajzen (1991), Davis, et al (1989), Mathieson (1991), Taylor dan Todd (1995a, 

1995b) yaitu : 

1) Orang-orang terdekat yang dianggap penting bagi seorang individu berpikir 

bahwa individu tersebut seharusnya menggunakan sistem informasi  



2) Orang-orang yang mempengaruhi perilaku seorang individu yang berpikir bahwa 

individu tersebut seharusnya menggunakan sistem informasi  

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Orang-orang terdekat yang penting bagi saya bepikir bahwa saya seharusnya 

memakai kartu ATM  

2) Orang-orang yang mempengaruhi perilaku saya berpikir bahwa saya seharusnya 

memakai kartu ATM 

2.  Image (X2) 

Penelitian ini menggunakan elemen variabel Image  berdasarkan konsep Moore 

dan Ben Basat (1991) yaitu : 

1) Orang-orang dalam organisasi yang  menggunakan suatu sistem memiliki wibawa 

atau martabat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memakai sistem. 

2) Orang-Orang dalam organisasi yang menggunakan suatu sistem, memiliki harga 

diri  yang tinggi 

3)  Memiliki suatu sistem adalah perlambangan status dalam organisasi   

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sebagai berikut : 

1) Orang-orang dalam lingkungan organisasi saya  yang menggunakan kartu ATM , 

memiliki prestise (gengsi) yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak 

menggunakan kartu ATM 

2) Orang-orang di dalam organisasi yang menggunakan kartu ATM memiliki harga 

diri yang tinggi 

3) Memiliki kartu ATM adalah suatu simbol status dalam organisasi saya 

3.  Kecemasan (X3) 



Penelitian ini menggunakan elemen variabel kecemasan berdasarkan konsep 

Compeau dan Higgins, et al (1999) dan diadaptasi oleh Yeow dan Loo (2009), yaitu: 

1) kekhawatiran penggunaan  

2) kekhawatiran kerusakan  

3) kekhawatiran atas ketidaktahuan penggunaan 

4) Suatu hal yang membuat seorang individu merasa takut 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement sebagai berikut: 

1) Saya merasa khawatir dalam menggunakan kartu ATM, saya takut kartu ATM 

saya tersangkut di dalam mesin ATM. 

2) Saya ragu untuk menggunakan kartu ATM, saya takut kartu ATM saya akan 

rusak bila digunakan dalam pemakaian yang lebih luas 

3) Kartu ATM merupkan sesuatu yang agak menakutkan untuk saya 

4) Saya takut untuk menggunakan kartu ATM karena saya tidak tahu bagaimana 

cara menggunakan kartu ATM 

4.  Kredibilitas persepsian (X4) 

Penelitian ini menggunakan elemen variabel kredibilitas persepsian  berdasarkan 

konsep Wang, et al, 2003 dan diadaptasi oleh Yeow dan Loo (2009) yaitu: 

1) Keamanan atas penyalahgunaan aplikasi 

2) Privasi (kerahasiaan) informasi 

3) Keamanan penggunaan 

Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Kartu ATM saya sulit untuk dipalsukan 



2) Orang lain tidak dapat melihat catatan informasi akun bank milik saya yang ada 

dalam kartu ATM  

3) Kartu ATM aman untuk saya gunakan 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh, mengolah dan 

menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola yang 

sama dalam penelitian Ajzen (1991), Moore dan Ben basat (1991) dan penelitian Yeow 

dan Loo (2009).  Peneliti mengambil instrumen penelitian yang telah dikembangkan dan 

diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya.  

Penelitian ini mendekomposisi variabel pengaruh sosial dari penelitian Venkatesh 

(2003) menjadi tiga variabel yaitu norma subyektif, faktor sosial dan image, tetapi pada 

prakteknyia faktor sosial tidak dapat digunakan sebagai indikator pengukuran minat 

penggunaan ATM dalam penelitian ini karena sampel penelitian adalah mahasiswa, 

sedangkan item-item pernyataan dalam faktor sosial mengacu pada para pegawai dan 

pekerja, sehingga haya norma subyektif danimage saja yang digunakan sebagai indikator 

pengukuran, dalam penelitian ini dinambahkan dua variabel dari penelitian Yeow dan 

Loo (2009) yaitu kredibilitas persepsian dan kecemasan.  

Peneliti menggunakan pernyataan negatif pada variabel norma subyektif yaitu 

pernyataan nomor 3, variabel image yaitu pernyataan nomor 4, dan variabel 

kredibilitas persepsian pada pernyataan nomor 4. Hal ini dilakukan peneliti untuk 

menghindari bias responden. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 



pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiono, 2002). Dalam penelitian ini skala likert digunakan dalam variabel independen 

yaitu variabel Norma Subyektif, Image, Kecemasan dan Kredibilitas Persepsian.  

Cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah 

pertanyaan kemudian diminta memilih antara nilai 1 sampai dengan 7, dengan angka 1 

yang paling minimum dan 7 yang paling maksimum. Penilaian ini digunakan untuk 

variabel variabel Norma Subyektif, Image, Kecemasan dan Kredibilitas Persepsian dan 

minat keperilakuan menggunakan kartu ATM.  

 

3.4 Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat yang 

digunakan adalah metoda Regresi Linier Berganda (Ghozali, 2006) dengan bantuan SPSS 

17. Dengan bentuk persamaan, yang diuraikan dalam sebagai berikut :  
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Bentuk persamaan penelitian ini di uraikan sebagai berikut : 

Hipotesis 1, 2, 3, dan 4: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ + e 

Keterangan : 

Y : Minat untuk menggunakan kartu ATM 

a : nilai intersep (konstan) 

b1...b5 : koefisien arah regresi 

X1 : variabel Norma Subyektif 

X2 : variabel Image 

X3 : variabel kecemasan  

X4 : variabel Kredibilitas persepsian 

e    : error 

Kecemasan 

(X3) 

Kredibilitas 

Persepsian 

(X ) 



Untuk menganalisis variabel norma subyektif, image, kecemasan dan kredibilitas 

persepsian terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM , digunakan metoda  

statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0.05 yang artinya derajat kesalahannya 

sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

1.  Uji F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat. Menurut Ghozali (2006) untuk menguji hipotesis ini digunakan 

statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Quick look : bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, 

yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak da 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

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

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

2.  Uji t (Uji Signifikan Parameter Individual) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Menurut Ghozali (2006) cara melakukan uji t adalah sebagai berikut 



 Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila 

nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima 

hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

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

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3. Nilai R2 ( Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas 

(Ghozali, 2006). 

 

3.5  Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan metoda Regresi Linier Berganda 

maka peneliti melakukan Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik. 

3.5.1  Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Uji validitas mengemukakan 



seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Jogiyanto, 2004). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan 

instrumen pengukur yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Cara yang 

dilakukan adalah dengan analisis item, dimana setiap nilai yang ada pada setiap item 

pertanyaan dikorelasikan dengan nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf 

signifikansi 5% (Sugiono, 1998).  

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butirbutir, 

dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu item dapat 

diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product moment pearson (r 

hitung) pada level signifikansi 0.05 nilai kritisnya. Apabila angka korelasi berada diatas 

nilai kritis atau angka probabilitasnya berada dibawah atau sama dengan (P<0,05 ; 

P=0,05), berarti instrumen penelitian itu valid (Ghozali,2006). 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut 

tanpa bias (bebas kesalahan-error free) dan karena itu menjamin pengukuran yang 

konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrument (Sekaran, 2006). 

Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu pengukur 

dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya dan dikatakan konsisten jika 

beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda 

(Jogiyanto, 2004).  

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 

0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti 



item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan uji 

Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach alpha (koefisien keandalannya) harus 

lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2006). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linier Berganda. 

Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

nunbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, 

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

heteroskedastisitas. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Ghozali, 2006). Normalitas 

data dapat diketahui dengan pengujian KolmogorovSmirnov Goodness of Fit Test 

terhadap setiap variabel. Pada pengujian ini, kaidah keputusan yang digunakan adalah 

jika signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data 

tersebut normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 



Multikolinieritas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih 

variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel. Menurut Ghozali (2006) untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel, dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF > 10 

maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu 

(time series) karena ”gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung 

mempengaruhi ”gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena 

”gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. 

Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson Test (Ghozali, 2006). 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 



Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Dengan kata 

lain, jika variance faktor pengganggu tidak sama atau tidak konstan maka disebut 

heteroskedastisitas dan hal tersebut bertentangan dengan asumsi model regresi linear 

(Gujarati, 1997). Pada dasarnya, kebanyakan data mengandung heterokedasitas dibanding 

homokedasitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, 

sedang dan besar. Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilihat melalui 

sebaran data pada scatterplot. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB 4 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya dan telah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metoda 

survey yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa jurusan akuntansi 

fakultas ekonomi Universitas Brawijaya tahun ajaran 2010/2011. Pengumpulan data 

dilakukan peneliti kurang lebih selama dua minggu dengan menyebarkan kuesioner 

penelitian secara langsung. Penyebaran secara langsung dilakukan dengan memberikan 

kuesioner langsung kepada para responden yaitu para mahasiswa jurusan akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.  

 Jumlah kuesioner yang disebarkan pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya sejumlah 350 buah atau sekitar 30% dari jumlah populasi 

yaitu sebanyak 1210. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 329 buah. Setelah 

diperiksa terdapat  247 buah yang tidak dapat digunakan data yang tidak diisi lengkap 

atau terdapat bias. Dengan demikian respon rate dalam penelitian ini adalah 91% dan 



kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 82 buah sebagai sampel dalam penelitian 

ini. 

 

 

 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah sampel  

Jumlah kuesioner yang tidak kembali  

Kuesioner yang kembali  

Kuesioner yang digugurkan  

Kuesioner yang digunakan 

350 

  21 

329 

247 

 82 

Tingkat Pengembalian (respon rate)  

Tingkat Pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 

      94 % 

     23 % 

Sumber : Data primer (diolah) 

 

 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi data 

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

berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan 

komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 



Tabel 4.2 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 82 orang. Komposisi dari 82 orang responden tersebut adalah jenis kelamin 

laki-laki berjumlah 27 orang dengan presentase33%. Sedangkan jenis kelamin perempuan 

berjumlah 55 orang dengan presentase 67%.  

 Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan kepemilikan 

kartu ATM ditunjukan dalam table 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan kepemilikan kartu ATM 

No Kepemilikan Kartu ATM Jumlah Presentase 

1 

2 

Memiliki Kartu ATM 

Tidak memiliki Kartu ATM 

74 

8 

91  % 

  9  % 

 Jumlah 82 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 

2 

Laki-Laki 

Perempuan 

27 

55 

33 % 

67 % 

 Jumlah 82 100 % 



Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan kepemilikan kartu ATM 

berjumlah 82 orang. Komposisi dari 82 orang responden tersebut adalah mahasiswa yang 

memiliki kartu ATM  sebanyak 72 orang dengan presentase 91%, sedangkan 8 orang 

dengan presentase 9% tidak memiliki kartu ATM. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan Bank yang 

fasilitas kartu ATM dari bank tersebut digunakan oleh mahasiswa, ditunjukkan dalam 

tabel 4.4 berikut ini, 

Tabel 4.4 

Komposisi Responden berdasarkan Bank yang fasilitas kartu ATM dari bank tersebut 

digunakan oleh mahasiswa 

No Nama Bank 

 

Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

BCA 

BRI 

MANDIRI 

BNI 

39 

18 

15 

10 

48 % 

22 % 

18 % 

12 % 

 Jumlah 82 100 % 

Sumber : Data primer (diolah) 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan Bank yang fasilitas kartu 

ATM dari bank tersebut digunakan oleh mahasiswa. Komposisi dari 82 orang responden 

tersebut adalah Bank yang fasilitas kartu ATM dari bank tersebut digunakan oleh 

mahasiswa yaitu sebanyak 39 orang menggunakan fasilitas kartu ATM yang diterbitkan 

oleh bank BCA dengan prosentase sebesar 48%, 18 orang mahasiswa menggunakan 



fasilitas kartu ATM yang diterbitkan oleh bank BRI dengan prosentase 22%, 15 orang 

mahasiswa menggunakan fasilitas Kartu ATM yang diterbitkan oleh bank MANDIRI 

dengan prosentase 18%, dan 10 orang mahasiswa menggunakan fasilitas kartu ATM yang 

diterbitkan oleh Bank BNI dengan prosentase sebesar 12%.   

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 82 responden 

yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik sampel yang 

sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah pengukuran tentang tendensi 

sentral dari serangkaian data sampel. 

 Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan 

nilai-nilai observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil 

perhitungan nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai 

sampel secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. Pengukuran 

statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan program Statistical Package for Social 

Science (SPSS) versi 17 dengan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

  

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

 Deviation 

x1 82 4.00 14.00 11.2317 3.07639 

x2 82 3.00 19.00 10.7073 4.31617 



x3 82 4.00 25.00 9.6220 4.44622 

x4 82 3.00 20.00 13.9390 4.65699 

y1 82 15.00 21.00 18.2561 1.99265 

Valid N (listwise) 82     

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil dari tabel diatas menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 82. Dari 82 

responden ini, variabel minat keperilakuan (Y) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 

15,00 dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 21,00, nilai standar deviasi adalah sebesar 

1,99265 dan nilai mean sebesar 18,2561. Jumlah item pertanyaan dalam variabel minat 

(Y) adalah tiga butir, bila nilai mean sebesar 18,2561 dibagi dengan tiga butir item 

pertanyaan menghasilkan nilai 6,08, maka jawaban para responden berkisar pada skala 6 

sampai 7 atau antara jawaban “setuju” dan “sangat setuju” pada minat keperilakuan  

menggunakan kartu ATM.   

Variabel Norma Subyektif (X1) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 4,00 dan 

nilai terbesar (maksimum) sebesar 14,00, nilai standar deviasi adalah sebesar 3,07639 dan 

nilai mean sebesar 11,2317. Jumlah item pertanyaan dalam variabel Norma Subyektif 

(X1) sebanyak dua butir, bila nilai mean sebesar 11,2317 dibagi dengan dua butir item 

pertanyaan menghasilkan angka 5,5, maka jawaban para responden berkisar pada skala 5 

sampai 6 atau antara jawaban “cukup setuju” dan “setuju”.  

Variabel image (X2) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 3,00 dan nilai 

terbesar (maksimum) sebesar 19,00, nilai standar deviasi adalah sebesar 4,31617 dan nilai 

mean sebesar 1,773, jumlah item pertanyaan dalam variabel ini sebanyak tiga butir , bila 

nilai ,mean sebesar 10,7073 dibagi dengan tiga item pertanyaan menghasilkan angka 



3,5691, maka jawaban dari para responden berkisar pada skala 3 sampai 4 atau jawaban 

“cukup tidak setuju” dan jawaban “netral” 

Variabel Kecemasan (X3) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 4,00 dan nilai 

terbesar (maksimum) sebesar 25,00; nilai standar deviasi adalah sebesar 4,44622 dan nilai 

mean sebesar 9,622. Jumlah item pertanyaan dalam variabel Kecemasan (X3) sebanyak 

empat  butir, bila nilai mean sebesar 9.6220 dibagi dengan empat butir item pertanyaan 

menghasilkan angka 2,405 , maka jawaban para responden berkisar pada skala 2 sampai 3 

atau antara jawaban “tidak setuju  ” dan “cukup tidak setuju”. 

Variabel kredibilitas persepsian (X4) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 3,00 

dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 20,00, nilai standar deviasi adalah sebesar 4,65699 

dan memiliki nilai mean sebesar 13,9390. Jumlah item pertanyaan dalam variabel 

Kredibilitas Persepsian (X4) sebanyak tiga  butir, bila nilai mean sebesar 13,9390 dibagi 

dengan tiga butir item pertanyaan menghasilkan angka 4,646333 , maka jawaban para 

responden berkisar pada skala 4 sampai 5 atau antara jawaban “netral ” dan “cukup 

setuju”. 

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji keakuratan dan 

keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. 

Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel apabila koefisien korelasi (r) 

menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan koefisien keandalannya 

(Cronbach Alpha) lebih besar dari 0,6. 



Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel minat 

untuk menggunakan kartu ATM (Y). 

 

Tabel 4.6 

Uji Validitas dan Reliabilitas Terhadap Variabel Minat untuk Menggunakan Kartu 

ATM  (Y) 

Variabel No. Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 

Y 

Y1 

Y2 

Y3 

0,995 

0,995 

0,983 

0,000 

0,000 

0,000 

0,991 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat 

bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,991. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan Y pada penelitian ini adalah reliable.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Norm 

Subyektif (X1). 

Tabel 4.7 

Uji Validitas dan Reliabilitas Terhadap Variabel Norma Subyektif (X1) 



Variabel 

 

No. Item Validitas Cronbach Alpha 

Korelasi (r)       Probabilitas (p) 

X1 
X11 

X12 

0,977 

0,974 

0,000 

0,000 
0,950 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat 

bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,950. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan X1 pada penelitian ini adalah reliable. Tabel 

berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel kesesuaian (X2). 

Tabel 4.8 

Uji Validitas dan Reliabilitas Terhadap Variabel Image (X2) 

Variabel No. Item 
Validitas Cronbach Alpha 

 Korelasi (r)       Probabilitas (p) 

X2 X21 

X22 

X23 

0,781 

0,752 

0,759 

0,000 

0,000 

0,000 

 

0,642 

 

 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 



bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,642. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan X2 pada penelitian ini adalah reliable.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel 

Kecemasan (X3). 

Tabel 4.9 

Uji Validitas dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kecemasan (X3) 

Variabel No. Item 
Validitas Cronbach Alpha 

Korelasi (r)       Probabilitas (p) 

X3 

X31 

X32 

X33 

X34 

0,735 

0,897 

0,880 

0,677 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,800 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat 

bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,800. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan X3 pada penelitian ini adalah reliable.  

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel 

Kredibilitas Persepsian (X4). 

 

Tabel 4.10 



Uji Validitas dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kredibilitas Persepsian (X4) 

Variabel No. Item Validitas Cronbach Alpha 

Korelasi (r)       Probabilitas (p) 

X4 

X41 

X42 

X43 

0,904 

0,954 

0,939 

0,000 

0,000 

0,000 

0,924 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

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

dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat 

bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,924. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan X4 pada penelitian ini adalah reliable. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. 

Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (ordinary least 

squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased 

estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat dilakukan agar 

persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji 

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

heteroskedastisitas.  

 



4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

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

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari model regresi 

dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikategorikan 

berdistribusi normal jika menghasilkan nilai asymptotic significance > α=5%.  

Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic Significance 

Model Regresi 0,872 0,433 

Sumber data : Data Primer (diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model regresi 

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

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.  

 

4.4.2 Hasil Uji Gejala Multikolonieritas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel 

independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan 

menggunakan nilai VIF (variance inflation factor). Nilai VIF yang lebih kecil dari angka 



10 (VIF<10) menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan variabel bebas 

yang lainnya.  

 Tabel 4.12 berikut ini menunjukkan hasil uji gejala multikolonieritas.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Gejala Multikolonieritas 

No. Variabel VIF 

1. 

2. 

3. 

4. 

Norma Subyektif (X1) 

Image (X2) 

Kecemasan (X3) 

Kredibilitas Persepsian (X4) 

1,032 

1,031 

1,036 

1,029 

 Sumber data : Data primer (diolah) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolonieritas antar 

variabel independen. 

 

4.4.3 Uji Gejala Autokorelasi 

Metoda uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan pada 

periode t-1. Gejala autokorelasi dapat dideteksi melalui DW hitung (Ghozali, 2006). 

Autokorelasi tidak terjadi jika DW hitung diantara nilai dU dan 4-dU (dU<DW hitung<4-

dU). Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi. Pengujian terhadap 



gejala autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan mentransformasi model awal 

menjadi model difference. Berikut ini adalah tabel 4.13 tentang hasil uji gejala 

autokorelasi.  

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

dU DW 4-dU 

1,743 2,232 2,257 

     Sumber : Data Primer (diolah)  

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,232 lebih 

besar dari nilai dU (1,743) dan lebih kecil dari 4-dU (2,257). Dengan kata lain dU<DW 

hitung<4-dU. Dengan demikian, penelitian ini lolos uji autokorelasi.     

 

4.4.4 Uji Gejala Heterokedastisitas 

Metoda ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi 

ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi 

gejala heteroskedastisitas. 



Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada keseluruhan 

model regresi (lihat lampiran hasil uji asumsi klasik), dapat diamati tidak dijumpai pola 

tertentu pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan tidak 

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 

 

 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda Regresi Linier Berganda. 

Metoda Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari norma 

subyektif, image, kecemasan, dan kredibilitas persepsian terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM.  

Hasil analisis regresi uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R Square Adjusted R Square Sig 

4,502 0,435 0,190 0,147 0,003 

Sumber data : Data Primer (diolah) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Adjusted R square sebesar 14,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 14,7% variabel dependen (minat) yang bisa dijelaskan oleh 

variabel independen (X1 – X4). Sisanya sebanyak 85,3% dijelaskan oleh variabel-

variabel diluar model ini.  



Tabel 4.15 menunjukkan  bahwa nilai Fhitung analisis regresi tersebut adalah 4,502 

dan nilai siginifikan alfanya (nilai probabilitas) sebesar 0,003<0,05, sehingga variabel 

norma subyektif (X1), image (X2), kecemasan (X3), dan kredibilitas persepsian (X4) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan kartu 

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

memprediksi minat untuk menggunakan kartu ATM. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Venkatesh et al (2003) dan Yeow dan Loo (2009).  

Pengujian untuk melihat apakah variabel bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat digunakan uji t. Hasil uji t ditunjukkan 

dalam tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

Variabel 
UnStandardized Coefficients 

t Sig 

Beta 

Norma subyektif_X1 

Image_X2 

Kecemasan_X3 

Kredibilitas persepsian_X4 

 0,199 

 0,055 

 0,074 

 0,108 

  2,955    

1,139   

1,574 

  2,414   

0,004 

0,258 

0,120 

0,018 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.15 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Sumber data : Data Primer (diolah) 



Ha Model Regresi 

H1,2,3,4 Y= 0,199X1 + 0,055X2 + 0,074 X3 + 0,108 X4  

 

Pengolahan data dari tabel di atas, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 

memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang diajukan digunakan untuk 

mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang dihipotesiskan. Selanjutnya dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dinyatakan bahwa variabel Norma Subyektif (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan Kartu ATM. Tabel 4.16 

menunjukkan bahwa variabel Norma Subyektif (X1) mempunyai t hitung sebesar 2,955 

dengan signifikansi alfa sebesar 0,004 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa norma 

subyektif (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu 

ATM (Y). Berdasar hasil tersebut maka hipotesis 1 diterima. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ajzen (1991), , Taylor dan Todd (1995), Saade (2008), 

Yang dan Chen (2008), Tan dan Teo (2000), Yeow dan Loo (2009)  

 

2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dinyatakan bahwa variabel Image (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa 

variabel image (X2) mempunyai t hitung sebesar 1,139 dengan signifikansi alfa sebesar 

0,258 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Image (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM (Y). Berdasar hasil tersebut maka 



hipotesis 2 ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian Olatoye (2009) tetapi bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan Moore dan Benbasat (1991), Venkatesh (2003),  Teo 

dan Pok (2003) . 

 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dinyatakan bahwa variabel Kecemaan (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa 

variabel kecemasan (X3) mempunyai t hitung sebesar 0,074 dengan signifikansi alfa 

sebesar 0,120 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan (X3) tidak  

berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM (Y). 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 3 ditolak. Hal ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Igbaria et al., (1994) dan Compeau (1995), Pauli (2007), Gilbert 

et,al,2003; Doyle et al,2005 dan Sam et al, 2005 Olatoye (2009), Yeow dan Loo (2009) 

 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dinyatakan bahwa variabel kredibilitas persepsian (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. Tabel 4.16 

menunjukkan bahwa variabel kredibilitas persepsian (X4) mempunyai t hitung sebesar 

0,108 dengan signifikansi alfa sebesar 0,018 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kredibilitas persepsian (X4) berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kaartu ATM (Y). Berdasar hasil tersebut maka hipotesis 4 diterima. Hal 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeow dan Loo (2009), (Warrington, 

et al, 2000; Wang et al,2003; Metzger et al,2003;Poston et al, 2007), Poston (2006), 

Aderonke, 2010, Deng,Lu dan Chen (2006)  



 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda Regresi Linier Berganda 

maka dapat diketahui bahwa variabel Norma subyektif dan kredibilitas persepsian 

berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan kartu ATM, sedangkan 

variabel image , dan variabel kecemaan, tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

keperilakuan menggunakan kartu ATM 

Adapun hasil pengujian hipotesis 1 sampai 4 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

4.6.1 Norma Subyektif (X1) Terhadap Minat Keperilakuan Menggunakan Kartu 

ATM (Y). 

Menurut Linmayem et al (1999), norma subyektif adalah persepsi atau 

pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 

mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan, sedangkan menurut Venkatesh, et al (2003) pengertian norma subyektif 

adalah persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang yang berada di sekitarnya dan 

penting bagi dirinya berpikir bahwa dia seharusnya atau tidak seharusnya melakukan 

perilaku bersangkutan. Definisi lain norma subyektif dikemukakan oleh Ajzen (1991) 

sebagai tekanan sosial individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku.  

Norma subyektif merupakan tingkat pengguna yang menghubungkan antara 

perubahan minat individual dan kelompoknya untuk menggunakan kartu  ATM My Kad 

(Yeow dan Loo, 2009). Yan dan Chen (2008) berpendapat bahwa ketika seseorang 

memutuskan untuk melakukan suatu perilaku, dalam hal ini perilaku untuk menggunakan 



suatu teknologi, mereka memperhatikan pengharapan dari orang-orang sekitarnya yang 

dianggap penting bagi individu terebut, misalnya teman, sahabat, keluarga.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Norma Subyektif  berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan Kartu ATM. Hasil ini konsisten 

dengan penelitian sebelumnya yaitu Ajzen (1991),  Taylor dan Todd (1995), Saade 

(2008) tetapi bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis, Bagozzi 

dan Warshaw (1989) 

Menurut Ajzen (1991), norma subyektif menitikberatkan pada kemungkinan 

bahwa orang-orang yang dianggap penting bagi individu yaitu keluarga, teman, sahabat 

akan menerima atau tidak menerima perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut  

dalam hal ini adalah perilaku penggunaan kartu ATM. Taylor dan Todd (1995) 

mengemukakan bahwa pengaruh referent dalam membangun minat diharapkan akan 

menguat kepada para pengguna sistem informasi ketika para pengguna lebih 

mempercayai reaksi dari referent saat proses pembentukan minat yang ditunjukkan 

melalui perilaku 

Berdasarkan pendapat dari Taylor dan Tood (1995), Ajzen (1991),  peneliti 

menyimpulkan bahwa berpengaruhnya variabel norma subyektif adalah karena para 

responden dalam penelitian ini masih mempercayai rekomendasi dari orang-orang 

terdekat di sekitar mereka yaitu teman, keluarga dan sahabat untuk membangun minat 

keperilakuan menggunakan kartu ATM, sebagian besar responden memperhatikan 

ekspektasi normatif dari orang-orang yang dianggap penting bagi mereka. Tekanan sosial 

yang kuat berupa dukungan atau penolakan  yang muncul dari orang terdekat dari para  

responden menjadi suatu pertimbangan untuk memutuskan apakah akan melakukan atau 

tidak melakukan perilaku penggunaan kartu ATM. Contoh nyata yang dapat peneliti lihat 



adalah ketika sebagian orang tua mahasiswa yang tinggal di luar daerah Malang 

menyarankan anaknya untuk menjadi pengguna kartu ATM agar dapat mengirimkan uang 

secara berkala untuk biaya hidup anaknya yang tinggal terpisah tanpa harus bertatap 

muka langsung dengan anaknya,sehingga sang anak tidak perlu pulang kampung setiap 

minggunya hanya karena alasan uang . Penggunaan kartu ATM sangat membantu 

mahasiswa dan orangtuanya dalam memudahkan untuk  melakukan transaksi keuangan 

tanpa harus memikirkan jarak dan waktu yang harus ditempuh. 

 

4.6.2 Image (X2) Terhadap Minat Keperilakuan menggunakan kartu ATM (Y).  

Image adalah sejauh mana penggunaan inovasi dipersepsikan meningkatkan status 

seseorang dalam sistem sosialnya (Venkatesh,2003; Moore dan Benbasat,1991). Menurut 

pendapat Roger (2003) yang dikutip oleh Moore dan Benbasat (1991) menyatakan bahwa 

salah satu faktor motivasional terpenting bagi  hampir semua individual untuk 

mengadopsi  suatu inovasi adalah usaha untuk meraih status sosial. Pemenuhan, 

Internalisasi dan identifikasi adalah proses merubah struktur kepercayaan individual yang 

menyebabkan individu merespon ke dalam keuntungan-keuntungan status sosial yang 

potensial (Venkatesh,2003). 

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel image tidak 

berpengaruh signifikan tehadap signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan 

kartu ATM, hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yaitu Moore dan Ben 

Basat (1991), dan Rogers (1983) yang menyatakan bahwa image berpengaruh terhadap 

minat keperilakuan dalam penggunaan sistem informasi karena salah satu motivasi 

individu menggunakan sistem informasi adalah untuk menaikkan status sosial individu di 

lingkungan mereka. 



Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan dengan penelitian sebelumnya karena 

sebagian besar  responden tidak merasa bahwa penggunaan teknologi berupa kartu ATM 

mencerminkan kenaikan status sosial individual dalam lingkungan sosial mereka yaitu  

lingkungan kampus. Penelitian Theo dan Pok (2003) dilakukan kepada para remaja usia 

15-19 tahun hingga orang dewasa usia 21-34 tahun di Singapura menyatakan bahwa 

kedua macam responden ini menganggap bahwa penggunaan teknologi akan melengkapi 

tingkatan gaya hidup.  

Menurut Peneliti, penggunaan kartu ATM dalam kehidupan responden yaitu 

mahasiwa jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitass Brawijaya tidak ditujukan 

sebagai usaha untuk menaikkan status sosial dan peningkatan gaya hidup tetapi lebih 

kepada kebutuhan untuk bertransakasi keuangan. Para responden memandang bahwa 

penggunaan kartu ATM adalah hal yang wajar dan tidak dipersepsikan sebagai indikator 

kenaikan status seorang individu.  Hal ini diperkuat dengan banyaknya masyarakat 

Indonesia yang telah menggunakan kartu ATM, sehingga penggunaan ATM adalah hal 

yang biasa, berdasarkan informasi dari harian Warta Kota yang terbit tanggal 25 

September 2010 dan informasi Bank Indonesia melalui akses www.bi.go.id/APMK yang 

diakses tanggal  22 September 2010 menyatakan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 

40 juta orang pemegang kartu ATM dengan peningkatan transaksi yang makin naik tiap 

bulannya sehingga kartu ATM merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

Indonesia dalam kegiatan bertransaksi termasuk responden dalam penelitian ini yaitu para 

mahasiswa. 

 

4.6.3 Kecemasan (X3) Terhadap Minat Keperilakuan Menggunakan Kartu ATM 

(Y).  



Venkatesh (2003) mendefinisikan kecemasan sebagai tingkatan dimana pengguna 

merasa khawatir dalam menggunakan teknologi. Kecemasan berkomputer dapat diartikan 

sebagai penolakan terhadap perubahan. Penolakan dapat berupa gejala atau sesuatu yang 

lain seperti ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui, ketakutan akan kegagalan, atau 

ketidakinginan untuk mengubah keadaan sekarang (Ali dan Fadila, 2008). 

Yeow dan Loo (2009), Compeau dan Higgins (1995) mendefinisikan kecemasan 

sebagai timbulnya rasa cemas atau reaksi emosional ketika seorang individu akan 

melakukan suatu perilaku. Menurut Yeow, et al (2007) dalam Yeow dan Loo (2009) 

menyatakan bahwa ketakutan akan hilangnya kartu ATM My Kad, ketahanan kartu ATM, 

dan kurangnya poengalaman dalam penggunaan kartu ATM menyebabkan kecemasan 

yang timbul dalam diri individu. Penelitian Yeow dan Loo (2009) memasukkan 

kecemasan sebagai faktor penentu langsung minat untuk menggunakan kartu ATM My 

Kad. Untuk mengurangi rasa cemas dalam menggunakan sistem komputer dapat 

dilakukan dengan tambahan penguasaan komputer, peragaan, dan pemanfaatan peluang 

bantuan dari para ahli (Igbaria et al., (1994) dan Compeau (1995) yang dikutip oleh 

Pauli,et al (2007). 

Kecemasan adalah faktor negatif  dalam penggunaan sistem komputer 

(Compeau,1995). Hasil penelitian Yeow dan Loo (2009) menjelaskan bahwa kecemasan 

menjadi indikator kuat untuk mengukur minat penggunaan teknologi My Kad di 

Malaysia. Sebagian besar responden di Malaysia masih cemas dan khawatir bahwa suatu 

saat mesin ATM akan mengalami gangguan, kurangnya pengetahuan menenai 

penggunaan kartu ATM, dan takut untuk menggunakan kartu ATM. Hal ini dapat 

menyebabkan pengguna merasa sangat tidak nyaman untuk menggunakan kartu ATM.  



Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kecemasan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuann menggunakan kartu ATM. Hal ini bertentangan 

penelitian sebelumnya Yeow dan Loo (2009), Pauli,et al (2007), Compeau (1995) tetapi 

konsisten dengan penelitian Olatoye (2009). Penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian sebelumnya dikarenakan para responden dalam penelitian ini tidak merasa 

cemas untuk menggunakan teknologi berupa kartu ATM. 

Menurut Olatoye (2009) pendidikan dan pengalaman berkomputer yang memadai 

dapat mengurangi rasa cemas yang mempengaruhi minat individu untuk menggunakan 

teknologi, karena rasa percaya pada kemampuan diri juga makin tinggi karena mereka 

dibekali dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memadai.  

Terganggunya kinerja teknologi berupa mesin ATM yang diungkapkan dalm 

penelitian Yeow dan Loo diatas dapat terjadi pada mesin-mesin ATM di Indonesia, tetapi 

hal ini tidak menyebabkan seseorang menjadi takut dan cemas untuk menggunakan kartu 

ATM, bila hal ini terjadi, langkah awal dalam penanganan adalah pengguna menghubungi 

nomor Call Centre asli Bank yang menerbitkan kartu ATM untuk memblokir rekening 

Nasabah dan jangan pernah memberitahukan PIN kepada siapapun, karena seperti yang 

telah diketahui melalui sumber-sumber media massa bahwa pembobolan kartu ATM 

dapat dilakukan dengan menyabotase mesin ATM. Setelah memblokir rekening, nasabah 

disarankan untuk datang ke Bank penerbit kartu ATM milik nasabah yang terdekat dan 

menjelaskan permasalahan kartu ATM yang terjadi, pihak Bank akan memeriksa mesin 

ATM yang bersangkutan dan nasabah akan dihubungi ketika kartu ATM miliknya telah 

dikeluarkan dari mesin ATM. (Dewabayu.Webblog.com, diakses 25 November,2010) 

Berdasarkan pendapat Dewabayu (2010) dan Olatoye (2009), peneliti 

menyimpulkan bahwa kecemasan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengguna 



kartu ATM karena para responden dalam penelitian ini yang juga nasabah Bank 

mempersepsikan bahwa mereka tidak cemas akan permasalahan-permasalahan yang 

dapat terjadi di kemudian hari  yaitu terganggunya kinerja kartu ATM, kerusakan kartu 

ATM, atau ketidaktahuan mengenai cara-cara penggunaan, sehingga kartu ATM bukan 

sesuatu yang harus ditakuti ataupun dicemaskan.  

Penanganan permasalahan nasabah mengenai terganggunya kinerja mesin ATM 

yang menyebabkan kartu ATM tersangkut akan ditangani sebaik mungkin oleh pihak 

bank, dan bank akan memberikan solusi terbaik untuk mencegah kebobolan rekening 

nasabah. Pengecekan mesin-mesin ATM akan dilakukan setiap dua atau tiga hari untuk 

mengantisipasi permasalahan kinerja mesin ATM dan keadaan bilik ATM 

(Dewabayu.webblog.com, diakses 31 desember 2010). Selain itu, Responden dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi adalah responden 

yang telah memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman menggunakan kartu ATM 

yang cukup memadai, sehingga kecemasan bukan faktor yang dapat mempengaruhi minat 

mereka untuk menggunakan kartu ATM. 

 

4.6.3 Kredibilitas Persepsian (X4) Terhadap Minat Keperilakuan Menggunakan 

Kartu ATM (Y).  

Kredibilitas persepsian berkaitan erat dengan keamanan dan privasi pengguna 

yang berpengaruh pada penerimaan para pengguna atas teknologi (Yeow dan Loo, 2009). 

Privasi (kerahasiaan) data dan pengukuran keamanan dari teknologi e-banking termasuk 

di dalamnya adalah ATM, adalah permasalahan selalu ada dalam pemikiran pengguna, 

dalam penelitian Adesina (2010) pengguna sistem  e-banking merasa khawatir tentang 

keamanan dari sistem ini.  



Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Kredibilitas Persepsian 

berpengaruh signifikan terhadap Minat Keperilakuan menggunakan Kartu ATM. Hal ini 

sejalan dengan penelitian  Yeow dan Loo (2009), Warrington et al (2000); Wang et al 

(2003); Metzger et al (2003); Adesina (2010), Poston (2007).  

Menurut Wang, et al (2003), untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan 

fasilitas bank, pihak Bank tidak cukup hanya memperhatikan faktor kemudahan untuk 

menggunakan saja, tetapi tidak kalah penting juga untuk mengembangkan fungsi-fungsi 

yang bernilai dan sistem keamanan yang dapat dipercaya dan dapat menjamin bahwa 

privasi atau kerahasiaan informasi pengguna dapat terlindungi dengan aman. Pihak bank 

juga dapat menggunakan jalur pendekatan promosi untuk membangun kepercayaan para 

nasabah tentang kredibilitas dari fasilitas bank yang dimaksud. 

Menurut Adaronke (2010) Kredibilitas sistem adalah faktor penting yang perlu 

diperhatikan. Privasi atau kerahasiaan data dari fasilitas e-banking yang didalamnya 

termasuk kartu ATM adalah persoalan yang menjadi pemikiran dan permsalahan yang 

mengkhawatirkan bagi para pengguna. Hal ini merefleksikan bahwa masih ada rasa tidak 

percaya terhadap keamanan dan  kehandalan teknologi e-banking untuk melindungi 

kerahasiaan informasi milik pengguna 

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil yang signifikan dari variabel ini karena minat 

responden merasa aman untuk menggunakan kartu ATM didukung oleh jaminan bahwa 

kartu ATM memiliki sistem keamanan dan perlindungan terhadap privasi penguna. Tidak 

dipungkiri bahwa sistem pendukung kredibilitas kartu ATM belum sepenuhnya sempurna 

untuk melindungi informasi-informasi rahasia pengguna, hal ini menyebabkan 

kekhawatiran akan terjadinya pemalsuan dan pembobolan.  



Kasus pemalsuan ATM dan pembobolan rekening yang marak terjadi telah 

diantisipasi melaui sosialisasi-sosialisasi pihak bank kepada nasabah baik secara langsung 

atau melalui media massa antara lain penggantian PIN secara berkala, tidak membuat PIN 

yang terlalu mudah ditebak oleh para pembobol, tidak memberitahukan kode PIN kepada 

siapapun, ketika terjadi sesuatu di bilik ATM jangan percaya memberitahukan kode PIN 

kepada orang tak dikenal yang menawarkan bantuan dengan terlebih dahulu menyebutkan 

PIN, menutupi tombol angka-angka yang ada di mesin ATM dengan satu tangan 

sementara satu tangan lainnya menekan tombol-tombol angka pada mesin ATM bila 

mesin ATM yang digunakan belum dilengkapi penutup tombol (tvOne-Newsticker, 

diakses Jumat, 31 Desember 2010). 

Pemerintah telah menjanjikan solusi permasalahan kredibilitas dan memperbaiki 

standar sistem yang lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Dyah N.K. Makhijani 

selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia 

menyatakan bahwa penetapan standar sebagai acuan untuk seluruh penerbit kartu ATM di 

Indonesia selanjutnya akan diatur dalam revisi ketentuan Bank Indonesia mengenai Alat 

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. 

Acuan atau key requirements dalam penyusunan standar ini adalah harus sesuai dengan 

kebutuhan bisnis & teknis industri perbankan Indonesia, mengacu pada standar 

internasional sistem pembayaran yang telah teruji keamanan dan kehandalannya 

komitmen untuk menjadikan standar teknis kartu ATM yang telah ditetapkan sebagai 

acuan dalam pengembangan kartu ATM dan yang berbasis chip ( SiaranPers Humas Bank 

Indonesia, http://www.bi.go.id/web/diakses 30 September 2010 ) 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini memperkaya hasil penelitian secara empiris mengenai 

penerimaan teknologi oleh para pengguna melalui model dekomposisi Pengaruh 

Sosial berdasarkan teori UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology) yang dikemukakan oleh Venkatesh,et al (2003) dan menambahkan 

dua variabel yaitu kecemasan dan kredibilitas persepsian dari penelitian Yeow dan 

Loo (2009), untuk mengukur minat keperilakuan penggunaan teknologi kartu 

ATM. Empat faktor penentu dalam penelitian sebagai variabel independen 

digunakan sebagi indikator pengukuran minat untuk menggunakan kartu ATM 

yaitu Norma subyektif, image, kecemasan, dan kredibilitas persepsian. Secara 

simultan  variabel Norma Subyektif (X1), image (X2), dan kecemasan (X3) dan 

kredibilitas persepsian (X4) berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

menggunakan kartu ATM (Y). Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel 

tersebut secara bersama-sama dapat membentuk minat responden untuk 

menggunakan kartu ATM. Norma Subyektif memiliki pengaruh tertinggi untuk 

memprediksi minat untuk menggunakan kartu ATM, diikuti oleh kredibilitas 

persepsian. Disisi lain variabel image dan kecemasan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan kartu ATM.   



Transaksi melalui kartu ATM  adalah bagian dari siklus penghasilan yang 

menitikberatkan pada keakuratan data sebagai sumber inputan laporan keuangan yang 

dimulai dari proses penjurnalan. Selain itu kartu ATM sebagai perkembangan teknologi 

alat pembayaran  memudahkan pengguna dalam konteks penelitan ini adalah mahasiswa 

untuk melakukan  transaksi keuangan dan pembayaran di berbagai tempat. 

 Secara keseluruhan, para responden mempertimbangkan reaksi dan rekomendasi 

dari orang-orang terdekat di sekitar mereka dalam membentuk minat untuk menggunakan 

kartu ATM, mereka tidak menggunakan kartu ATM semata-mata untuk menaikkan status 

sosial agar lebih tinggi dari orang lain tetapi lebih pada kebutuhan untuk bertransaksi, 

dukungan pihak Bank dan media massa dan pengetahuan mengenai penggunaan ATM 

membuat para mahasiswa tidak merasa cemas dalam penggunaan ATM, para responden 

mempersepsikan bahwa penggunaan kartu ATM adalah aman walaupun sistem sistem 

pendukung pengamanan kartu ATM belum sepenuhnya sempurna untuk melindungi 

informasi-informasi rahasia pengguna tetapi dengan adanya bantuan pemerintah melalui 

Bank Indonesia semakin memperkuat keyakinan reponden bahwa kartu ATM aman untuk 

digunakan. 

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian                                                                             

Penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat tentang studi empiris minat 

keperilakuan menggunakan kartu ATM. Penelitian ini menunjukkan bahwa determinan 

atau faktor penentu minat keperilakuan menggunakan kartu ATM adalah norma subyektif 

dan kredibilitas persepsian 



Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan perbankan dapat mengevaluasi apa saja 

kelebihan dan kekurangan kartu ATM dari sudut pandang nasabah serta kebutuhan yang 

telah didapat dan ingin didapat nasabah melalui penggunaan kartu ATM. Hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa norma subyektif dan kredibilitas  persepsian adalah determinan 

atau faktor penentu yang mempengaruhi minat keperilakuan menggunakan kartu ATM, 

dan hal ini dapat menjadi masukan bagi sektor perbankan untuk lebih mengembangkan 

lagi dua faktor tersebut secara lebih mendalam.  

Hal hal yang dapat dikembangkan untuk variabel norma subyektif adalah pemikiran 

dari orang-orang sekitar individu yaitu teman, sahabat dan keluarga yang membuat 

individu tersebut memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kartu ATM. 

Berdasarkan elemen yang terdapat pada item norma subyektif, sektor perbankan 

diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kartu ATM yaitu dengan 

meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah sehingga nasabah tersebut dapat 

merekomendasikan kepada orang terdekatnya untuk ikut menggunakan kartu ATM. Hal 

ini dapat juga menguntungkan pihak bank karena dengan rekomendasi  nasabah kepada 

orang terdekat akan maemungkinkan meningkatnya jumlah nasabah. 

Variabel yang kedua adalah kredibilitas persepsian. Penelitian ini mendukung 

langkah-langkah pihak Bank untuk memperbaiki sistem kemanan dan melindungi privasi 

data-data pengguna. Dukungan pemerintah juga diharapkan dalam memberikan 

kebijakan-kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kinerja sistem  keamanan dan 

perlindungan bagi privasi data-data pengguna kartu ATM. 

Dua faktor yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan kartu ATM  yaitu image dan kecemasan , tetapi hal ini tidak berarti kedua 

faktor tersebut kemudian dapat diabaikan. Image tetap harus dipertahankan bahkan 



ditingkatkan, karena image adalah salah satu faktor pendukung bagi nasabah untuk 

menggunakan teknologi dari fasilitas perbankan. Kecemasan para nasabah tentang  

penggunaan harus diminimalisir agar tidak terjadi keengganan untuk menggunakan 

fasilitas kartu  ATM dan fasilitas perbankan lainnya. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa model penggabungan Dekomposisi 

Pengaruh Sosial dari teori UTAUT dan model penelitian Yeow dan Loo (2009) dapat 

digunakan untuk memprediksi minat keperilakuan menggunakan kartu ATM. Model ini 

menyediakan suatu kerangka bermanfaat bagi nasabah sektor perbankan untuk menilai 

kemungkinan tentang implementasi kesuksesan suatu sistem. Penelitian ini berperan 

untuk pemahaman minat keperilakuan menggunakan Kartu ATM sehingga penyedia yang 

terkait dapat mendesain program sistem yang ada agar dapat digunakan semaksimal 

mungkin. 

Minat keperilakuan menggunakan kartu ATM dapat terbentuk melalui  norma 

subyektif dan image dari lingkungan sekitar, pengendalian kecemasan diri sendiri, dan 

faktor kredibilitas, karena noma subyektif didefinisikan sebagai suatu perilaku yang 

digambarkan sebagai suatu penilaian ya atau tidak bagi orang yang merasakan perilaku 

dimana penilaian dilakukan oleh referent ( orang terdekat), Image berhubungan dengan 

sejauh mana penggunaan kartu ATM dipersepsikan meningkatkan status seseorang  

dalam lingkungan sistem sosialnya, kecemasan sebagai tingkatan dimana pengguna 

merasa khawatir dalam menggunakan teknologi kartu ATM, dan kredibilitas persepsian 

yang berkaitan erat dengan kemanan dan privasi pengguna yang berpengaruh pada 

penerimaan para pengguna atas teknologi kartu ATM. Perhatian terhadap faktor-faktor 

diatas dapat membuat para nasabah merasa nyaman untuk menggunakan kartu ATM 

karena tekanan dari lingkungan sosial, sistem keamanan, perlindungan privasi dan 



pengendalian kecemasan diri sendiri telah  mendukung para nasabah untuk menggunakan 

kartu ATM. 

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi tidak hanya aspek teknologi 

saja, namun dalam hal ini aspek psikologi juga sangat berperan. Hal ini dikarenakan 

dalam aspek psikologi juga dipelajari mengenai keperilakuan tentang pemanfaatan dan 

penggunaan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu disiplin acuan 

sistem informasi. Dengan demikian, jika kedua aspek tersebut dipadukan maka penerapan 

dan pengembangan sistem teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

5.3  Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan antara 

lain : 

1. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

dilakukan di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, sehingga tidak dapat 

mewakili minat penggunaan kartu ATM di Universitas-Universitas lain Untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas. .   

2. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 85,3% faktor faktor 

lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi minat 

individu  untuk menggunakan kartu ATM. Menurut peneliti, variabel yang tidak 

diamati dalam penelitian ini adalah facilitating condition (kondisi pemfasilitasi), 

trust (kepercayaan), perceived usefulness (Persepsi kegunaan), perceived ease of use 



(persepsi kemudahan penggunaan), self efficacy, risk (resiko), serta masih banyak 

faktor lain yang dapat mempengaruhi minat untuk menggunakan kartu ATM. 
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LAMPIRAN 1 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 
Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.950 .950 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Correlations 

  
x11 x12 x1 

x11 Pearson Correlation 1 .905** .977** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 82 82 82 

x12 Pearson Correlation .905** 1 .974** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 82 82 82 

x1 Pearson Correlation .977** .974** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.642 .644 3 

 
 

Correlations 

  
x21 x22 x23 x2 

x21 Pearson Correlation 1 .404** .418** .781** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

x22 Pearson Correlation .404** 1 .308** .752** 

Sig. (2-tailed) .000  .005 .000 

N 82 82 82 82 

x23 Pearson Correlation .418** .308** 1 .759** 

Sig. (2-tailed) .000 .005  .000 

N 82 82 82 82 

x2 Pearson Correlation .781** .752** .759** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correlations 

  
x31 x32 x33 x34 x3 

x31 Pearson Correlation 1 .512** .449** .241* .735** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .029 .000 

N 82 82 82 82 82 

x32 Pearson Correlation .512** 1 .861** .522** .897** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 82 

x33 Pearson Correlation .449** .861** 1 .529** .880** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 82 

x34 Pearson Correlation .241* .522** .529** 1 .677** 

Sig. (2-tailed) .029 .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 82 

x3 Pearson Correlation .735** .897** .880** .677** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.800 .812 4 



Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.924 .925 3 

 
 

 

Correlations 

  
x41 x42 x43 x4 

x41 Pearson Correlation 1 .788** .741** .904** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

x42 Pearson Correlation .788** 1 .882** .954** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

x43 Pearson Correlation .741** .882** 1 .939** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 

x4 Pearson Correlation .904** .954** .939** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 



Correlations 

  
x41 x42 x43 x4 

x41 Pearson Correlation 1 .788** .741** .904** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

x42 Pearson Correlation .788** 1 .882** .954** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

x43 Pearson Correlation .741** .882** 1 .939** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 

x4 Pearson Correlation .904** .954** .939** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 82 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 82 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.991 .991 3 

 
 



Correlations 

  
y11 y12 y13 y1 

y11 Pearson Correlation 1 1.000** .961** .995** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 82 82 82 82 

y12 Pearson Correlation 1.000** 1 .961** .995** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 82 82 82 82 

y13 Pearson Correlation .961** .961** 1 .983** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 82 82 82 82 

y1 Pearson Correlation .995** .995** .983** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardiz
ed Residual 

N 82 



Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.79390481 
Most Extreme Differences Absolute .096 

Positive .066 
Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .872 

Asymp. Sig. (2-tailed) .433 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

Coefficientsa 



UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

UJI  AUTOKORELASI 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .435a .190 .147 1.83991 2.232 

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3 

b. Dependent Variable: y1 

 
 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 13.221 1.217  10.864 .000   

x1 .199 .068 .308 2.955 .004 .969 1.032 

x2 .055 .048 .119 1.139 .258 .970 1.031 

x3 .074 .047 .164 1.574 .120 .966 1.036 

x4 .108 .045 .251 2.414 .018 .972 1.029 

a. Dependent Variable: y1 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

HASIL UJI REGRESI 

 

 

Variables Entered/Removed 



Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x4, x1, x2, x3a . Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .435a .190 .147 1.83991 2.232 

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3 

b. Dependent Variable: y1 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 60.956 4 15.239 4.502 .003a 

Residual 260.666 77 3.385   

Total 321.622 81    

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3 

b. Dependent Variable: y1 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 



 
 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 13.221 1.217  10.864 .000   

x1 .199 .068 .308 2.955 .004 .969 1.032 

x2 .055 .048 .119 1.139 .258 .970 1.031 

x3 .074 .047 .164 1.574 .120 .966 1.036 

x4 .108 .045 .251 2.414 .018 .972 1.029 

a. Dependent Variable: y1 


