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RINGKASAN 

 Cornezzia Yanuardinda, 2014. Analisis Determinan Minat Keperilakuan 

dalam Menggunakan Mobile Banking (Study kasus pada Mahasiswa Strata Satu 

Universitas Brawijaya Malang). Dr. Kertahadi, M.Com, Drs. Riyadi, M.Si. 146 hal + 

xvi. 

 

Mobile Banking secara umum didefinisikan sebagai fasilitas perbankan 

melalui alat komunikasi bergerak yaitu ponsel atau handphone. Dengan penyediaan 

fasilitas yang sama dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Pihak perbankan 

berusaha memberikan pelayanan jasa yang terbaik bagi para nasabahnya dengan 

upaya mempermudah akses dalam melakukan transaksi melalui layanan jasa mobile 

banking. Pada penelitian ini peneliti menggunakan mahasiswa S1 sebagai sumber 

data karena mereka merupakan pengguna muda yang aktif terhadap perkembangan 

teknologi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen yaitu manfaat, kemudahan, risiko, norma sosial dan kesesuaian secara 

simultan dan  parsial serta variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

variabel dependen yaitu minat menggunakan mobile banking. Populasi yang 

digunakan adalah  mahasiswa S1 Universitas Brawijaya. Sampel yang digunakan 

adalah berjumlah 180 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik 

faktor dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel manfaat (X1), kemudahan (X2), 

risiko (X3), norma sosial (4), dan kesesuaian (X5) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking (Y) dengan nilai F hitung 

sebesar 31,950 dan signifikansi sebesar  0,000. Besarnya pengaruh variabel manfaat 

(X1), kemudahan (X2), risiko (X3), norma sosial (X4), dan kesesuaian (X5) terhadap 

minat menggunakan mobile banking (Y) adalah 51,6%, sedangkan 48,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dari penelitian lain. Hasil dari uji t 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel norma sosial (X4) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat nenggunakan mobile banking (Y), dimana nilai thitung 

sebesar -0,677 dengan signifikansi 0,500. Sedangkan variabel yang berpengaruh 

secara dominan adalah kemudahan dengan nilai thitung tertinggi sebesar 4,719 dengan 

signifikansi 0,000. 
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SUMMARY 

Cornezzia Yanuardinda, 2014. Analysis Determinants of Behavioral 

Interest Using Mobile Banking (Case Study of Student S1 in Brawijaya University 

Malang). Dr. Kertahadi, M.Com, Drs. Riyadi, M.Si. 146 pages + xvi 

 

Mobile Banking is generally defined as a banking facility through the mobile 

communication device is a mobile phone or cell phone. By providing the same 

facilities with ATM unless taking cash. Bankers try to provide the best services for its 

customers with easier access attempts in the transaction through mobile banking 

services. In this study, researchers use students S1 as a source of data because they 

are young, active users of the technology development. 

This empirical research aims to investigate factors that determine behavioral 

intention to use mobile banking services by modified a model of Technology 

Acceptance Model (TAM).The object of this research is students S1 of  Brawijaya 

University by use a sample survey methodology. Questionnaires had been developed 

from 180 respondent. Out of the 180 questionaires, only 156 useable questionaires 

were returned. Results were subsequently analyzed by using multiple regression and 

factor analysis. 

F-test results of this study indicated that perceived usefulness (X1), perceived 

ease of use (X2), risk (X3), social norm (X4) and compatibility (X5) were found 

positively significant related with the behavioral intention to use mobile banking 

services with values Fvalue 31,950 and significance of 0,000. The magnitude of the 

effect of variable usefulness (X1), ease of use (X2), risk (X3), social norm (X4), and 

compatiblity (X5) to behavioral intention to use mobile banking was 51,6%, while 

48,4% is influenced by other variables that not discussed in this study. T-test results 

that in partial usefulness (X1), ease of use (X2), risk (X3), and compatibility (X5) 

were found significantly influence with  behavioral intention to use mobile banking. 

Whereas, perceived risk (PR) were negatively impact to behavioral intention to use 

and however social norms (SN) was the only factor found insignificant with the tcount 

value of social norm (X4) -0,677 and significance of 0,500. While the dominant 

variables that influence is ease of use (X2) with the largest tvalue 4,719 with a 

significance of 0,000. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya yang 

terjadi pada teknologi komputer beralih dari dekstop ke mobile device membuat orang 

dapat bekerja secara dinamis tanpa harus duduk berjam-jam di depan komputer. 

Penggunaan telepon genggam (mobile device) menjadi kebutuhan dan bagian yang 

tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Hasil data statistik yang dipublikasi oleh situs InternetWorldStats (2013) 

terhadap negara Indonesia memperlihatkan bahwa ada sekitar 4,0 juta pemakaian 

internet pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 pengguna internet berjumlah 

sekitar 5,0 juta. Pasar ponsel pada tahun 2011 jumlah pelanggan mencapai 259 juta 

dan tahun 2012 jumlah pelanggan mengalami peningkatan yang tinggi sekitar 300 

juta dengan penetrasi berjalan lebih dari 107%. Dari data tersebut dapat simpulkan 

bahwa secara keseluruhan penetrasi internet tetap rendah, dibandingkan dengan 

tingginya penetrasi mobile. Hal ini disebabkan karena orang indonesia bekerja dan 

mengakses jejaring sosial via mobile device dan minat konsumen telah beralih 

terhadap layanan 3G yang ditawarkan oleh operator dan merupakan layanan data dari 

mobile. 
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Mobile Technology sangat diminati karena ketepatan akses dan kemampuan 

menyediakan berbagai kebutuhan informasi setiap orang, kapan, dimana, dan pada 

tingkat apa pun. Penggunaan telepon genggam tidak hanya untuk berkomunikasi, 

tetapi juga telah banyak digunakan dalam berbagai model bisnis, seperti mobile 

banking pada sektor perbankan digunakan sebagai sistem pelayanan perbankan 

bergerak yang memberikan peluang usaha baru bagi bank yang berakibat pada 

perubahan strategi usaha perbankan, dari pelayanan transaksi berbasis manual 

menjadi pelayanan transaksi berbasis teknologi informasi lebih efisien dan praktis 

bagi bank. 

Layanan mobile banking termasuk dalam transaksi elektronik, yaitu suatu 

transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan perangkat 

yang dapat membentuk atau menerima perintah susunan data dalam bentuk elektronik 

atau digital. Menurut Bhilawa (2010) mobile banking merupakan salah satu turunan 

dari elektronic banking. Mobile banking berguna bagi nasabah untuk membantu 

melakukan aktivitas-aktivitas perbankan yang berkaitan dengan pengecekan saldo, 

transaksi rekening, pembayaran dan aktivitas lainnya dimana aktivitas tersebut 

dilakukan dengan menggunakan peralatan mobile, yaitu handphone atau telepon 

genggam. 

Perkembangan mobile banking di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 

perkembangan bisnis handphone atau telepon genggam. Indonesia merupakan negara 

dengan angka tertinggi terhadap penjualan smartphone di Asia tenggara menjadikan 

peluang besar tehadap pangsa pasar mobile banking yang menjanjikan. Berdasarkan 
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hasil survey mars indonesia tahun 2012 terhadap 5 kota (Jakarta, Bandung, 

Semarang, dan Surabaya,sertaMedan) tingkat awareness nasabah terhadap mobile 

banking meningkat mencapai 50,4%. Mobile banking merupakan hasil 

pengembangan teknologi mobile (mobile technology) dari sistem kombinasi antara 

teknologi informasi dan aplikasi bisnis secara bersama yang digunakan dalam domain 

komersial. 

Pemanfaatan telepon genggam yang dari waktu ke waktu semakin canggih 

mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan perbankan. Namun dibalik euforia 

tersebut masih banyak masyarakat yang ragu untuk menggunakan layanan mobile 

banking. Alasannya tentang sistem perlindungan keamanan bank (security) dari 

trustware, malware pada mobile banking dan ancaman kejahatan cyber terhadap 

kerahasiaan data privasi nasabah. Maka pihak bank harus lebih memperhatikan aspek 

perlindungan nasabah tentang keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah. 

Selain itu, aspek penyampaian informasi produk perbankan sebaiknya disampaikan 

secara proposional yaitu bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau 

kekhasan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang 

ditawarkan. 

Belum adanya aturan mengenai cyberlaw menjadi permasalahan hukum bagi 

penerapan mobile banking di Indonesia. Walaupun sudah ada undang-undang 

perlindungan konsumen tentang perbankan, bagi para nasabah masih belum cukup 

memadai untuk secara langsung melindungi nasabah. Tidak adanya jaminan 

keamanan tersebut dapat berpengaruh terhadap munculnya berbagai persepsi dari 



4 

 

 

 

masyarakat tentang resiko yang akan diterimanya jika menggunakan mobile banking 

dan dapat berpengaruh pula terhadap minat keperilakuan masyarakat dalam 

menggunakan mobile banking. 

Keperilakuan merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan 

atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat bersifat mendukung atau 

menentang rangsangan tersebut. Apabila rangsangan diberikan secara terus-menerus, 

maka individu secara perlahan maupun cepat akan beradaptasi dengan rangsangan 

tersebut (Hamzah, 2009).Salah satu teori yang menjelaskan tentang model 

pendekatan penerimaan teknologi adalah Technology Acceptance Model (TAM). 

TAM sangat populer karena memiliki ciri-ciri teori yang baik sederhana dan 

didukung data serta dapat diterapkan dalam memprediksi penerimaan dan 

penggunaan sebuah hasil inovasi dalam berbagai bidang (generability). TAM 

diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) merupakan teori yang diadaptasi dari 

Theory of Reasoned Action.TAM mengasumsikan bahwa penerimaan seseorang atas 

teknologi informasi dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu Perceived Usefulness 

(persepsi manfaat) dan Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan penggunaan). 

Ajzen (1991) menyatakan minat keperilakuan menunjukkan keputusan 

seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Penelitian 

yang terkait dengan perilaku terhadap penerimaan teknologi dengan pendekatan 

TAM telah dilakukan oleh Davis et al (1989). Davis et al (1989) melakukan riset 

membandingkan Technology Acceptance Model (TAM) dengan Theory of Reasoned 

Action (TRA) yang kemudian menemukan bahwa TAM lebih baik dalam 
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menjelaskan keinginan seseorang untuk menerima teknologi dibandingkan dengan 

TRA. Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan untuk menjelaskan 

perilaku terhadap penggunaan Teknologi Informasi. 

Terdapat teori tentang penerimaan teknologi informasi selain TAM, 

yaituInnovation Diffusion Theory (IDT). Menurut Robinson (2009) IDT adalah teori 

yang menjelaskan bagaimana inovasi diambil dari sebuah populasi dalam suatu 

sistem sosial. Secara umum IDT meliputi lima karakteristik inovasi penting, yaitu 

keuntungan relatif, kompabilitas, kompleksitas, eksperimentasi inovasi dan 

pengamatan hasil inovasi (Rogers, 2003). Pendekatan konseptual TAM dan IDT 

saling melengkapi satu sama lain. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengangkat 

variabel compatibility (kesesuaian) berdasarkan batasan yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa mobile banking merupakan jenis layanan perbankan yang fleksibel berbiaya 

rendah sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini yang mengininkan bertransaksi bisa 

dimana saja dan kapan saja. Compatibility (kesesuaian) merupakan aspek yang 

sangat penting dari inovasi dapat didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah layanan 

baru konsisten dengan nilai-nilai pengguna, kepercayaan, pengalaman masa lalu dan 

kebutuhan saat ini dari pengguna produk tersebut (Chen et al. 2002). Ada variabel 

yang perlu ditambahkan kedalam TAM dan IDT, yaitu risiko yang dipersepsikan, 

dan norma sosial. Hal tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wu 

danWang (2004) dan Riquelme dan Rios (2010). 

Persepsi terhadap resiko (perceived risk) merupakan adanya suatu perasaan 

oleh konsumen bahwa keputusan yang dilakukannya akan menghasilkan suatu 
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konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi dengan suatu perkiraan yang pasti. Menurut 

Wu dan Wang (2004) yang mendasarkan pada Pavlou (2001) “resiko yang 

dipersepsikan adalah perkiraan subyektif konsumen untuk menderita kerugian dalam 

menerima hasil yang diinginkan”. Taylor (1974) menyatakan risiko yang 

dipersepsikan adalah aspek yang sangat penting dari tingkah laku konsumen karena 

risiko adalah persepsi yang dapat menyebabkan kekecewaan dan kecemasan dalam 

tingkah laku konsumen. Persepsi terhadap resiko paling tinggi kemungkinan terjadi 

ketika konsumen harus membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti namun 

penting. Menurut Pavlou (2001), persepsi resiko dianggap sebagai penghalang 

penting bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan apakah akan membuat 

transaksi bisnis secara online atau tidak. 

Norma sosial (Social Norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang 

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Venkatesh dan 

Davis (2000) menyatakan norma sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manfaat yang dirasakan dan mempengaruhi minat perilaku seseorang dalam 

pengguna teknologi. Riquelme dan Rios (2010) menunjukkan bahwa norma sosial 

sangat berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking karena norma sosial dapat 

mempengaruhi minat seseorang didalam hubungan relasi kerja, kerabat atau keluarga 

dalam kegiatan bertransaksi. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka didalam penelitian ini peneliti 

menggunakan lima variabel bebas yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan, 
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persepsi resiko, norma sosial dan persepsi kesesuaian (compatibility) serta variabel 

terikat yaitu minat dalam menggunakan. Dengan demikian, maka peneliti mengambil 

judul “Analisis Determinan Minat Keperilakuan dalam Menggunakan Mobile 

Banking”. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh variabel bebas meliputi persepsi manfaat, 

kemudahan, resiko, dan norma sosial, serta kesesuaian secara simultan 

terhadap minat dalam menggunakan sistem layanan mobile banking? 

2. Bagaimanakah pengaruh variabel bebas meliputi persepsi manfaat, 

kemudahan, resiko, dan norma sosial, serta secara parsial terhadap minat 

dalam menggunakan sistem layanan mobile banking? 

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan dari referensi dan penelitian empiris oleh para 

peneliti sebelumnya maka diharapkan model penelitian yang dibangun dapat 

menjawab pertanyaan penelitian yang secara spesifik bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap 

minat dalam menggunakan mobile banking. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara parsial terhadap minat 

dalam menggunakan mobile banking. 

3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap minat 

dalam menggunakan mobile banking. 

D. Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan sesuai sifat penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai berikut : 

1. Kontribusi Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berkaitan 

dengan sistem informasi, khususnya tentang persepsi kemudahan dalam 

penggunaan, persepsi manfaat persepsi resiko, norma sosial, dan persepsi 

kesesuaian terhadap minat keperilakuan dalam penggunaan mobile 

banking dengan menggunakan teori model penerimaan teknologi atau 

Technology Acceptance Model (TAM). 

2. Kontribusi Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau tambahan 

informasi kepada nasabah bank dalam menggunakan dan memanfaatkan 

layanan mobile banking. 
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3. Penelitian berikutnya. 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dasar bagi para peneliti 

berikutnya, terutama pada tema penelitian yang membahas tentang 

penerimaan teknologi informasi tentang mobile commerce dan perilaku 

pengguna dengan cara menambahkan beberapa variabel yang tidak 

diuraikan dalam penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Pada garis besarnya isi dari sistematika pembahasan merupakan gambaran 

mengenai pembahasan dalam penulisan skripsi dari tiap-tiap bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, dalam 

landasan teori juga menguraikan mengenai sistem berbasis 

teknologi, definisi tentang mobile banking, model teori yang 

akan digunakan dalam penelitian, dan kerangka konseptual 

penelitian serta perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang kerangka penelitian, 

variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, 

pengumpulan data dan teknik analisis datanya. 

 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum mobile 

banking yaitu tentang sejarah perkembangannya, serta 

menerangkan juga mengenai hasil dari penyebaran kuesioner 

serta hubungan antar variabel. 

 BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sehingga membentuk suatu 

satu kesatuan dari seluruh bab yang telah diuraikan. 

Kesimpulan secara garis besarnya merupakan temuan pokok, 

sedangkan saran merupakan implementasi dari penemuan-

penemuan atau rekomendasi tentang studi yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-

penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan pada penelitian ini adalah : 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Konteks Sampel Variabel Hasil 

1 Riquelme 

et 

al.(2010) 

The 

Moderating 

Effect of  

Gender in The 

Adoption of 

Mobile 

Banking 

Mobile 

Communication 

System 

681 penduduk 

singapura 

yang 

menggunakan 

Elektronik 

Banking 

Persepsi 

resiko, 

kemudahan, 

norma sosial, 

relative 

advantage 

Signifikan 

2 Koenig-

Lewis et 

al. (2010) 

Predicting 

young 

consumers 

take up of 

mobile 

banking 

services 

Mobile banking 155 penduduk 

jerman yang 

menggunakan 

mobile 

banking 

Persepsi 

manfaat, 

kemudahan, 

compatibility, 

biaya, 

credibility, 

resiko, trust 

Signifikan 

3 Schierz 

et al 

(2010) 

Understanding 

consumer 

acceptance of 

mobile 

payment 

services 

Mobile 

Payment 

1447 

Masyarakat di 

Germany yang 

menggunakan  

mobile 

banking 

Compatibility, 

individual 

mobility 

Signifikan 
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Lanjutan dari tabel 1 

 

 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Konteks Sampel Variabel Hasil 

4 Wu dan 

Wang 

(2005) 

An empirical 

evaluation of 

the revised 

technology 

acceptance 

model 

Mobile 

Commerce 

310 

Masyarakat 

Taiwan 

pengguna 

Mobile 

Commerce 

Persepsi 

resiko, biaya, 

compatibility, 

manfaat dan 

kemudahan 

Signifikan 

5 Cheah et 

al (2011) 

Factor 

Affecting 

Malaysian 

Mobile 

Banking 

Adoption  

Mobile banking 175 

Masyarakat di 

Malaysia yang 

menggunakan 

mobile 

banking 

persepsi 

manfaat, 

kemudahan, 

norma sosial, 

resiko, 

relative 

advantages, 

personal 

innovativeness 

Signifikan 

Sumber data sekunder diolah oleh peneliti (2013). 

Jurnal penelitian diatas merupakan jurnal yang akan peneliti jadikan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian tentang faktor yang menentukan minat perilaku 

dalam pemakaian mobile banking. Di dalam penelitian ini penelitian menggunakan 

lima variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu persepsi manfaat, kemudahan, 

resiko, dan norma sosial serta kesesuaian sedangkan variabet terikat yaitu minat 

menggunakan. Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel , 

tempat, waktu dan sampel yang akan diteliti. 
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B. Sistem Teknologi Informasi 

O’Brien (1996) dalam Wijayanto (2003) menyatakan bahwa sistem adalah 

suatu grup yang saling berhubungan yang berkerja sama untuk mencapai tujuan 

melalui penerimaan input dan memproduksi output dalam suatu proses perubahan 

informasi. Jogiyanto (2008) Sistem dapat didefinisikan dengan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan 

prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur- prosedur yang 

mempunyai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pendekatan komponen, sistem dapat 

didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. O’Brien 

(1996) dalam Wijayanto (2003) menambahkan bahwa informasi adalah data yang 

ditempatkan agar mempunyai arti dan berguna bagi penggunanya. Selain itu tujuan 

kepada siapa informasi tersebut disampaikan sangat penting untuk diperhatikan. Hal 

ini dikarenakan informasi akan memberikan stimulus bagi pengguna untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu. 

Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk 

mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media 

untuk menampilkan informasi. Secara umum sistem informasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari 

orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang 

ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. Berdasarkan pada 

terminology informasi dan konsep sistem yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
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dapat didefinisikan sistem informasi secara umum sebagai kumpulan elemen yang 

berinteraksi untuk menerima data sebagai input, memproses dan menghasilkan output 

yaitu informasi.  

Teknologi informasi merupakan komponen vital sebuah organisasi dalam 

mencapai keberhasilan. Teknologi Informasi adalah teknologi elektronik untuk 

akuisisi, pengolahan, penyimpanan, produksi dan distribusi informasi. O’brien(1996) 

dalam Wijayanto (2003) teknologi informasi melibatkan sistem komputer dan sistem 

telekomunikasi yang saling berhubungan. Teknologi informasi memainkan peranan 

penting dalam perekayasaan ulang dalam proses bisnis. Kecepatan, kemampuan 

pemrosesan informasi dan konektivitas komputer serta teknologi internet dapat secara 

mendasar meningkatkan efisiensi para bisnis, seperti juga meningkatkan komunikasi 

dan kerjasama (O Brien :1996). Menurut Jogiyanto (2011) Sistem teknologi 

informasi memberikan lima peran utama didalam organisasi, yaitu untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif. 

Sistem teknologi informasi dapat diterapkan di internal atau eksternal 

organisasi. Di internal organisasi sistem teknologi informasi dapat diterapkan di 

fungsi-fungsi organisasi dan ditingkatan manajemen. Di dalam organisasi bisnis, 

fungsi-fungsi organisasi misalnya adalah fungsi akuntansi, pemasaran. Sumber daya 

manusia, produksi, dan keuangan. Sistem teknologi yang diterapkan secara eksternal 

merupakan sistem teknologi internal yang ditarik keluar organisasi menggunakan 

teknologi telekomunikasi. Tujuan dari sistem teknologi informasi ini adalah untuk 

menjangkau pihak eksternal perusahaan dengan lebih efektif. Tujuan utama menarik 
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sistem teknologi informasi ke luar sehingga menjangkau langsung secara efektif 

pemasok dan pelanggan perusahaan dimaksudkan supaya perusahaan dapat 

memenangkan persaingan. Sistem informasi untuk keunggulan kompetisi ini disebut 

dengan sistem informasi stratejik (SIS). 

C. Perbankan. 

1. Pengertian Bank. 

Lembaga keuangan, khususnya lembaga Perbankan mempunyai peranan yang 

amat strategis dalam menggerakan roda perekonomian suatu negara. Pengertian bank 

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 : Bank 

adalah badan usaha yang menghimpum dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Secara umum bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan  

utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposit. Bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, sebagai 

tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak,uang kuliah 

dan pembayaran lainnya. Kasmir (2008:11) keuntungan utama dari bisnis perbankan 

yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang 

diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kemasyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

2. Sistem Informasi Perbankan 

Sistem informasi perbankan atau merupakan sistem yang terpadu untuk 

mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan. Tujuan dari 

sistem informasi perbankan sebagai berikut (www.bi.go.id) : 

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi sistem pengawasan dan 

pemeriksaan bank. 

2. Menciptakan keseragaman dalam pelaksaan tugas pengawasan dan 

pemeriksaan bank. 

3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa dalam menganalisa kondisi 

bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan 

bank. 

4. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. 

5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. 

Sistem informasi perbankan terdiri dari empat subsistem (www.bi.go.id) : 

1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan : merupakan sistem informasi 

untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi tugas-tugas pengawasan, 

pemeriksaan dan penelitian bank umum. Melalui ini pengawas bank akan 

mampu mengoptimalkan kegiatan analisa dan memperoleh informasi 

mengenai kondisi keuangan bank. 

2. Sistem Informasi Bank Dalam Investigasi : merupakan sistem informasi 

untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas 

dalam rangka investigasi tindak pidana dibidang perbankan. Melalui ini 

dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas 

dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan 

penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah 

dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi yang dimaksud. 

3. Data Pokok Bank : menyediakan informasi yang berkaitan dengan 

kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi 

pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan 

bank. 

4. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi 

mengenai debitur baik perorangan maupun badan usaha yang diolah 

berdasarkan laporan penyedia dana yang diterima bank indonesia dari 

pelopor. Tujuan dari SID adalah : 

a) Bagi pemberi kredit : 

 Membantu dalam mempercepat proses analisis dan 

pengambilan keputusan pemberian kredit. 

 Mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan 

konvensional. 

b) Bagi penerima kredit : 

 Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

persetujuan kredit. 

 Nasabah baru akan mendapat akses yang lebih luas kepada 

pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya 

tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan 

agunan. 

 

3. Mobile Banking 

Mobile banking (juga dikenal sebagai M-Banking, mBanking atau Sms 

Banking) adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon 

genggam Global for Mobile Communication (GSM). GSM adalah generasi kedua 

dari standar sistem seluler yang tengah dikembangkan untuk mengatasi problem 

fragmentasi yang terjadi pada standar pertama di negara Eropa. GSM adalah sebuah 

standar global untuk komunikasi bergerak digital. 

 Mobile banking merupakan sebuah terminal yang digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan saldo, rekening transaksi, pembayaran dan sebagainya. 

Dengan menggunakan alat bergerak seperti mobile phone. M-Banking saat ini 
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umumnya ditunjukkan via SMS atau Mobile Internet tetapi dapat juga menggunakan 

program pendownload mobile device. 

4. Definisi Mobile Banking 

Mobile Banking adalah fasilitas perbankan melalui alat komunikasi bergerak 

yaitu ponsel atau handphone. Dengan penyediaan fasilitas yang sama dengan ATM 

kecuali mengambil uang cash. Pihak perbankan berusaha memberikan pelayanan 

jasa yang terbaik bagi para nasabahnya dengan upaya mempermudah akses dalam 

melakukan transaksi melalui layanan jasa Mobile banking atau M-Banking. Ronald 

M Hutabarat (2010), Mobile Banking yaitu sebuah fasilitas perbankan melalui 

komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyedia fasilitas yang hampir sama 

dengan ATM kecuali mengambil uang cash. Mobile banking merupakan salah satu 

hasil pengembangan teknologi mobile yang digunakan dalam domain komersial, 

mobile banking ini mengkombinasikan teknologi informasi dan aplikasi bisnis secara 

bersama. 

Wibisono (2008) mobile banking menawarkan beberapa jasa yang cukup 

menarik. Berdasarkan jenisnya, jasa dibagi menjadi dua, yakni jasa pull-based dan 

push-based. Jasa pull-based merupakan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dimana 

nasabah secara langsung meminta jasa yang ditawarkan, misalnya adalah transfer 

dana, pembayaran tagihan (listrik, telepon, air, dan lain-lain). Sedangkan push-based 

adalah jasa berdasarkan persetujuan pihak nasabah dan bank dimana bank akan 

mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan nasabah secara berkala atau 



19 

 

 

 

berdasarkan aturan tertentu, misalnya adalah notifikasi deposit/penarikan dalam 

jumlah tertentu. 

5. Gambaran Sistem dan Arsitektur Mobile Banking 

Perkembangan teknologi mobile yang meningkat dari WAP, GPRS dan 

UMTS sampai ke HSPA untuk layanan multimedia ke generasi berikutnya, bank-

bank semakin siap untuk memberikan layanan melalui mobile phone. Pihak bank 

akan mendapatkan keuntungan lebih, dengan biaya administrasi lebih murah, jumlah 

cabang lebih kecil, call center yang efisien, dan biaya maintenance yang ekonomis, 

berikut gambaran sistem dari mobile banking : 

 
Gambar 1 : Sistem Mobile Banking 

Sumber diolah peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 
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Secara garis besar sistem mobile banking terdiri dari beberapa komponen 

penting yang saling terhubung dalam suatu arsitektur jaringan sebagai berikut 

(InComTech, 2011) : 

a. Mobile Phone (User Terminal) 

b. Mobile Banking Server (Server Application) 

c. Switching System (Switching Transaction) 

d. Core Banking (Bank System) 

e. Data Link Communication (Internet/GPRS) 

 

 
 

Gambar 2 : Arsitektur Mobile Banking 

Sumber diolah peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

 Berdasar gambar 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan 

transaksi bisa melalui electronic channels yang meliputi internet banking atau SMS 

banking seperti halnya berkirim sms. Namun saat ini pihak perbankan sudah 

mengembangkan fitur layanannya menjadi Pilih Menu melalui ponsel, dengan 

layanan tersebut pengguna SMS banking maupun internet banking memiliki 
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fleksibilitas atau kebebasan untuk melakukan transaksi. Seluruh proses transaksi Pilih 

Menu dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer tanpa intervensi manusia 

(straight through processing/real time online). Dalam pemrosessan transaksi 

dijalankan dalam dua jenjang, yakni proses transaksi di server milik operator 

(terminal) dan proses transaksi di server milik bank. Apabila salah satu server 

mengalami masalah/down maka akan terjadi kesulitan dalam pembuktian mengenai 

adanya transaksi lewat telepon seluler. Dari server operator (terminal) selanjutnya 

pesan akan diteruskan ke server milik bank untuk pemrosessan transaksi dan 

konfigurasi penyimpanan data. Komunikasi antara terminal dengan bank server 

dihentikan hingga proses transaksi di simpan.  

6. Jasa Layanan Mobile Banking 

Mobile Banking Application (MBA) adalah sebuah aplikasi universal yang 

ditujukan untuk nasabah pangguna layanan melalui telepon genggam. Berikut adalah 

beberapa aplikasi mobile banking yang umum digunakan antara lain : 

a. Teknologi di Sisi Server (Server Side Technologies). 

Adalah semua aplikasi yang dibangun pada server, jauh dari konsumen atau 

mobile phone, contohnya SMS, IVR, USSD2 dan WAP. 

b. Teknologi di Sisi Pengguna (Client Side Technologies). 

Adalah semua aplikasi untuk pengguna, dan penawaran layanannya 

dibangun atau tertanam pada SIM card mobile phone, contohnya S@T (SIM 
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Application Toolkit) dan J2ME (JAVA). Adapun macam dari client side 

technologies sebagai berikut : 

 SMS Banking Solutions. 

SMS (Short Message Service) memungkinkan pengguna untuk 

mengirim dan menerima pesan teks di mobile phone. Masing-masing 

pesan bisa sampai 160 karakter dan dikirim ke dan dari pengguna 

jaringan operator yang berbeda. Pentransmisian Short Message (SM) 

terjadi melalui 2 proses, yaitu SM ditransmisikan ke SMSC, 

kemudian diteruskan ke penerima. Security terhadap SM di jaringan 

menggunakan dua alogaritma enkripsi, yaitu algoritma Triple DES 

dan alogaritma A5.  

 
Gambar 3 Arsitektur Jaringan SMS 

Sumber diolah peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

Sebelum ditransmisikan ke jaringan, message diberi header 

dengan panjang 160 karakter yang dienkripsi menggunakan 
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algoritma A5 dibawah kendali kunci enkripsi (Kc) yang diberikan 

oleh jaringan. Sehingga short message (SM) yang ditransfer ke 

SMSC memiliki panjang 176 karakter. 

SMSC memeriksa header yang berisi alamat tujuan untuk 

menentukan kemana SM akan dikirimkan. Protocol Identifier sebagai 

salah satu elemen utama dari karakteristik SMS untuk mengenali tipe 

aplikasi SM. SM yang diterima oleh SMSC sesuai dengan aplikasi 

yang digunakan. 

Pada saat SM ditransmisikan dari SMSC ke bank server, GSM 

SMS header dengan panjang 16 karakter dilepaskan. SM dikirim ke 

bank server dengan panjang 160 karakter. Dari 160 karakter sebagai 

SMS header dan 140 karakter sebagai field data. 

Tabel 2 Format Paket Antara Alamat Asal dan SMSC 

Sumber diolah peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

GSM SMS 

Header 
SMS Header Command 

16 char        20 char           140 char 

 

 Interactive Voice Responses (IVR). 

Respon suara interaktif atau IVR adalah teknologi telepon yang 

memungkinkan seseorang atau penelepon dapat memilih pilihan dari 

menu suara dan berinteraksi dengan sistem telepon. Sebuah suara 
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yang sudah direkam sebelumnya dimainkan dan penelpon dapat 

menekan nomor pada papan angka untuk memilih salah satu pilihan 

yaitu “tekan 1 untuk ya, tekan 2 untuk tidak”. 

 Unstructured Supplementary Service Data (USSD). 

USSD adalah sebuah form menu SMS dimana pelanggan akan 

menerima menu text pada mobile phone mereka sebagai lawan 

sebuah kata-kata. USSD adalah channel media data dalam jaringan 

GSM. Seperti SMS, pesan-pesan tersebut memuat sampai 160 

karakter antara mobile phone dan jaringan. 

 Wireless Application Protocol (WAP). 

WAP adalah protokol standar international untuk aplikasi yang 

menggunakan komunikasi nirkabel (wireless). Prinsip aplikasi 

utamanya adalah untuk memungkinkan akses internet melalui mobile 

phone atau PDA. Sebuah WAP browser menyediakan semua layanan 

berbasis web browser tetapi disederhanakan untuk beroperasi dalam 

batasan mobile phone. WAP adalah protokol yang saat ini digunakan 

mayoritas pada situs internet mobile yang dikenal sebagai situs WAP. 

WAP atau internet banking mobile menawarkan konsumen mirip 

dengan internet banking. 
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Gambar  4 Arsitektur Jaringan WAP dari Mobile Banking. 

Sumber diolah peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

 JAVA/J2ME. 

Java 2 Micro Edition (J2ME) merupakan fitur yang memungkinkan 

perangkat untuk menjalankan program kecil, aplikasinya sangat 

mudah diinstal dan dirancang khusus untuk perangkat mobile phone. 

J2ME membutuhkan mobile phone yang dapat mendukung GPRS 

untuk mengunduh aplikasinya. Berikut adalah contoh dari 

screenshoot aplikasi M-Banking dari salah satu perbankan yang 

peneliti pakai berbasis J2ME di install pada mobile phone : 
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Gambar 5 Aplikasi mBanking Berbasis J2ME. 

Sumber diolah oleh peneliti  

 SIM Based Application. 

SIM Application Toolkit (SAT/S@T) memungkinkan penyedia 

layanan atau bank untuk mengumpulkan menu konsumen mobile 

banking dalam SIM card. SIM application toolkit adalah standar dari 

sistem GSM yang memungkinkan SIM card untuk melakukan inisiasi 

dan dapat digunakan dalam berbagai layanan Value Added Service 

(VAS). 

7. Prosedur Transaksi antara User dan Bank Server (Proses Aktivasi) 

Proses komunikasi diawali saat ponsel OFF. Ponsel disebut sebagai terminal. 

Ketika diaktifkan, terminal mengirimkan Unsolicited Status Message ke bank server, 

untuk memberitahu bank server telah terjadi perubahan status pada terminal dari 

keadaan OFF menjadi ON. Bank server menanggapi message tersebut dengan 

mengirim Configuration Information Request Operational Message ke terminal. 



27 

 

 

 

Message ini meminta terminal untuk mengirim Configuration ID terminal dalam 

Solicited Status Message. Kemudian bank server memeriksa Configuration ID 

terminal berdasarkan database pada bank server. Jika bank server menyatakan 

Configuration ID yang diterima valid maka dikirim Write Command Message untuk 

menempatkan konfigurasi data ke RAM terminal. 

Setelah konfigurasi data tersimpan di RAM, terminal mengirim  Solicited 

Status Message untuk memberitahu bank server bahwa semua konfigurasi data telah 

tersimpan di RAM terminal dan bank server mengirim Operational Command 

Message untuk start-up. Saat user akan melakukan transaksi, Customer Request 

Message dikirim sebagai permintaan izin bagi user memasuki ke layanan bank. 

Bank server akan memeriksa data yang dibawa oleh Customer Request 

Message. Jika data pada message tersebut dinyatakan valid, bank server mengirim 

Function Command Message ke terminal, berarti bank server memberi hak kepada 

user untuk mengakses layanan bank kemudian bank server mengaktifkan perintah 

yang disimpan di RAM terminal melalui  Function Command Message. Pengiriman 

Function Command Message ini akan mengaktifkan data yang ada di RAM sehingga 

terminal dapat menampilkan perintah yang harus dijalani user saat mengakses 

layanan bank. Komunikasi antara terminal dengan bank server dihentikan hingga 

proses transaksi disimpan di buffer dan akan dikirim ke bank server setelah transaksi 

dinyatakan selesai, sebelum terminal shutdown. 

Saat user menyatakan keluar dari layanan bank dan terminal OFF, terminal 

mengirim Solicited Status Message ke bank server. Bank server menanggapinya 
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dengan mengirim Operational Command Message untuk shutdown terminal. Ketika 

shutdown, seluruh konfigurasi data dihapus dari RAM terminal dan data yang 

tersimpan di buffer dikirim sebelum terminal melaksanakan shutdown. Terminal akan 

mengirim Solicited Status Message sebagai pemberitahuan bahwa prosedur shutdown 

telah dilaksanakan. 

Terminal (ponsel)      Bank Server 

 

 Consumer request message 

 

 

 

 Function Command Message 

 

 

  Solicited status message 

Gambar 6 Aliran Pesan Transaksi 

Sumber data diolah oleh peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

User memasukkan PIN 

dan data yang diminta; 

terminal menyusun 

permintaasn 

Transaksi telah dilakukan 

Melengkapi transaksi 

yang diperintahkan dan 

membentuk Status 

Message 

Membuat keputusan 

untuk mengizinkan boleh 

atau tidak transaksi 

diminta 
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Gambar 7 Prosedur komunikasi pada Mobile Banking 

Sumber data diolah oleh peneliti berdasarkan jurnal InComTech (2011). 

Setiap message,  baik yang dikirim maupun yang diterima terminal memiliki 

Logical Unit Number (LUNO),  berisi nomor perangkat yang digunakan oleh 

pengirim dan nomor tertentu yang telah ditetapkan oleh bank server. Dengan LUNO 

inilah message yang dikirim oleh kedua pihak terjamin keasliannya. Selain itu, 

message terlebih dahulu dienkripsi. 

8. Keunggulan Mobile Banking 

Mobile Banking memiliki beberapa  keunggulan sebagai pelayanan jasa 

perbankan, yaitu : 

a) Mudah 

Untuk melakukan transaksi kita tidak perlu datang secara langsung ke 

bank. Tidak perlu memiliki keterampilan khusus untuk menggunakan 

mobile banking tersebut. 
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b) Praktis 

Setiap nasabah dapat langsung bertransaksi perbankan melalui ponsel 

setiap saat, kapan saja dan dimana saja. 

c) Aman 

Mobile Banking memiliki sistem proteksi yang aman dengan 

menggunakan PIN yang dapat dipilih sendiri dan dirubah sesuai keinginan 

nasabah. 

d) Penggunaan yang bersahabat 

Menu mobile banking  dirancang sedemikian rupa sehingga mudah 

digunakan oleh siapa saja. Nasabah hanya memilih jenis transaksi dari 

menu yang sudah tersedia. 

e) Nyaman 

Melalui mobile banking, nasabah seperti memiliki ATM pribadi dalam 

gengaman tangan, karena berbagai transaksi yang dapat dilakukan di 

ATM dapat dilakukan melalui mobile banking kecuali penarikan tunai. 

9. Kelemahan Mobile Banking 

Terdapat beberapa keterbatasan dari transaksi menggunakan layanan jasa 

Mobile Banking : 

a) Sms Banking sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam keuangan, 

salah satu contohnya tidak adanya respon ketika memberikan perintah 

SMS Banking. 
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b) Kecepatan data yang dikelola saat melakukan transaksi cukup lambat 

(khusus untuk penggunaan sms banking). 

c) Pemrosesan transaksi dijalankan dalam dua jenjang, yakni proses transaksi 

server milik operator dan proses transaksi diserver milik bank. Apabila 

salah satu server mengalami masalah/down maka akan terjadi kesulitan 

dalam pembuktian mengenai adanya transaksi lewat telepon selular. 

10. Manfaat Utama dari Mobile Banking. 

Manfaat utama layanan mobile banking sebagai berikut : 

a. Memungkinkan nasabah untuk memantau rekening mereka kapan saja 

dan dimana saja. 

b. Menyediakan kemudahan transaksi yang unggul. 

c. Memberikan informasi secara proaktif kepada konsumen mengenai 

transaksi mencurigakan di rekening mereka. 

d. Menekan penggunaan kertas. 

D. Konsep Penerimaan Teknologi Informasi (TI). 

Selama ini penelitian yang mengukur keberhasilan pengembangan sistem 

informasi bertumpu pada model konsep utama yang ada dan diakui, yaitu : 

1. Theory of Reasoned Action 

Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa menusia berperilaku 

dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. 

Azjen (1975) mengemukakan bahwa niat melakukan atau tidak melakukan perilaku 

tertentu dipengaruhi oleh dua penetu dasar, yang pertama berhubungan dengan sikap 
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(attitude towards behavior) dan yang lain berhubungan dengan pengaruh sosial yaitu 

norma subjektif. Dalam upaya mengungkapkan pengarauh sikap dan norma subjektif 

terhadap niat untuk dilakukannya perilaku, Azjen melengkapi TRA ini dengan 

keyakinan (beliefs). Dikemukakannya bahwa sikap berasal dari keyakinan terhadap 

perilaku (bahavioral beliefs), sedangkan norma subjektif berasal dari keyakinan 

normatif (normative beliefs). 

 

  

 

Gambar 8: Model Theory Reasoned Action 

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan sumber Fishbein & Ajzen (1975). 

2. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Teori ini adalah pengembangan dan penyempurnaan keterbatasan dalam TRA. 

Perbedaan mendasar model teori ini dengan yang sebelumnya adalah adanya 

tambahan satu elemen dalam model konstruksi yang disebut sebagai persepsi 

terhadap kendali perilaku seseorang (perceived behavioral control). PBC 

didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap sejauh mana tingkat 

kemudahan/kesulitan dalam melaksanakan suatu tindakan atau perilaku (Icek Azjen, 

1991). 

Behavior 
Intention to 

behavioral 

Normative 

Believe 

Subjective 

Norms 

Behavioral 

Believe 

Attitude Toward 

Behavioral 
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Gambar 9 Theory of  Planned Behavior 

Sumber data diolah peneliti berdasarkan Icek Ajzen (1991). 

Dalam konteks perilaku terhadap sistem informasi, PBC didefiniskan sebagai 

persepsi terhadap kendala yang muncul baik karena faktor internal dan eksternal 

(Taylor & Todd, 1995). o/Model konstruksi teori ini menjelaskan adanya korelasi 

antara PBC dengan sikap terhadap suatu perilaku (A) dan norma-norma subyektif 

(SN) dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan dorongan untuk berperilaku. 

3. Technology Acceptance Model (TAM). 

Penerapan dan penggunaan terhadap teknologi informasi (TI) telah menjadi 

tujuan utama dari setiap organisasi pada beberapa dekade terakhir ini, berbagai 

penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi penerimaan TI (IT acceptance), dari penelitian-penelitian sebelumnya 

bahwa faktor penentu utama dari berhasil atau tidaknya suatu proyek sistem 

informasi adalah penerimaan pemakai (user acceptance) (Davis et al,1989). Model 
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Technology Acepptance Model (TAM) sebenarnya diadopsi dari model The Theory 

of Reasoned Action (TRA), yaitu teori tindakan beralasan yang dikembangkan oleh 

Fishbein dan Azjen (1975), dengan suatu premis bahwa reaksi dan persepsi 

seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. 

Seseorang akan memanfaatkan teknologi informasi dengan alasan bahwa 

teknologi tersebut akan menghasilkan manfaat bagi dirinya. Salah satu manfaat dari 

penggunaan TAM adalah bahwa model ini menyediakan suatu kerangka kerja untuk 

menginvestigasi dampak dari variabel eksternal pada intensi individu dalam 

penerimaan teknologi informasi. TAM diadopsi dari Theory of Reasoned Action 

(TRA), dengan mengganti determinan attitudinal, dipisahkan masing-masing 

menjadi perilaku pemakaian (usage) dengan dua perangkat variabel persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) yang diterapkan pada berbagai konteks penerimaan teknologi komputer. 

Sampai saat ini TAM merupakan model yang paling banyak digunakan dalam 

memprediksi penerimaan teknologi informasi dan telah terbukti menjadi model 

teoritis yang sangat berguna dalam membantu memahami dan menjelaskan perilaku 

pemakai dalam implementasi sistem informasi (Legris et,al 2003). Tujuan model ini 

untuk menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pemakai teknologi informasi 

terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Model TAM secara 

lebih terperinci menjelaskan penerimaan teknologi informasi dengan dimensi – 

dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi dengan mudah diterimanya teknologi 

informasi oleh pemakai. 
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TAM beragumen bahwa penerimaan seorang pekerja (individu) terhadap 

sistem teknologi informasi ditentukan oleh kegunaan persepsian dan kemudahan 

kegunaan persepsian. TAM berhubungan dengan variabel teknologi dan variabel 

pemanfaatan. Dimana jika seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi akan 

dapat meningkatkan kinerjanya, maka orang itu akan terus menggunakan teknologi 

tersebut. Sama dengan TRA, TAM mempostulatkan bahwa penggunaan penggunaan 

komputer ditentukan oleh tujuan perilaku, namun perbedaannya adalah bahwa tujuan 

perilaku ditinjau secara bersama-sama ditentukan oleh sikap individu terhadap 

penggunaan sistem dan persepsi kegunaan. Hubungan antara penggunaan sistem dan 

tujuan perilaku yang digambarkan dalam TAM menunjukkan secara tidak langsung 

bentuk-bentuk tujuan individu untuk melakukan tindakan yang positif. Hubungan 

antara persepsi kegunaan dan tujuan perilaku didasarkan pada ide bahwa dalam 

penyusunan suatu organisasi, orang-orang membentuk tujuan-tujuan terhadap 

perilaku yang diyakininya akan dapat meningkatkan kinerjanya. Seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Technology Acceptance Model 

Sumber data diolah peneliti berdasarkan Fishbein dan Azjen (1975) 

Perceived 

usefulness 

Perceived 

ease of use 

Attitude Behavioral 

Intention 
Behavior 
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Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pengguna 

teknologi informasi ditentukan oleh lima faktor, yaitu persepsi penggunaan terhadap 

kemudahan dalam menggunakan teknologi (perceived of use), persepsi pengguna 

terhadap kegunaan teknologi (perceived usefulness), sikap pengguna terhadap 

perilaku pengunaan teknologi (Attitude Towards Behavior), Minat perilaku terhadap 

penggunaan teknologi (Behavioral Intention) dan Perilaku (Behavior). 

4. Innovation Diffusion Theory (IDT) 

Innovation Diffusion Theory (IDT) atau penyebaran inovasi meneliti tentang 

adanya pengaruh antara keterkaitan sosial dan ilmu sains, dimana hal tersebut 

menjelaskan mengenai interaksi atau hubungan timbal balik antara masyarakat atau 

public dengan teknologi. Teori ini membahas perkembangan dan tingkatan teknologi 

dengan mengikuti jenis-jenis yang telah diberikan oleh orang-orang yang 

memperbaruinya. Pemikiran ini tentunya telah membantu untuk memberikan konteks 

mengenai hubungan penggunaan ICT dengan tindakan manusia. 

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu 

inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang 

waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian difusi dari Rogers (1995) yaitu “diffusion is a process by which an 

innovation is communicated through certain channels over time among the members 

of a social system .” 
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Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang 

bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan berupa gagasan baru, atau 

dalam istilah Rogers (1995) difusi menyangkut : “which is the spread of a new idea 

from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” 

Dari definisi yang diberikan oleh Rogers tersebut, dalam proses difusi inovasi 

terdapat 4 (empat) elemen pokok sebagai berikut: 

a. Inovasi gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif 

menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide 

dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. 

Konsep ‘baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. 

Rogers mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat 

memengaruhi keutusan terhadap pengadopsian suatu inovasi meliputi : 

keunggulan relative (relative advantage), kesesuaian (kompatibility), 

kerumitan (complexity), kemampuan diujicobakan (trialability), 

kemampuan diamati (observability). 

b. Saluran komunikasi, alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi 

dari sumber kepada penerima. 

c. Jangka waktu proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang 

mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, 

dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan 

dimensi waktu. Dimensi waktu berpengaruh dalam tiga hal yaitu: 

proses keputusan inovasi, waktu mempengaruhi difusi dalam 

keinovatifan individu atau unit adopsi, kecepatan rata-rata adopsi ide 

baru dalam sebuah system sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu. 

d. Sistem sosial, kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan 

terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. Ada empat faktor yang mempengaruhi 

proses keputusan inovasi. Keempat faktor tersebut adalah struktur 

sosial (social structure), norma sistem (Systems Norms), Opinion 

Leaders, Change Agent. 
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E. Model Konseptual dan Perumusan Hipotesis Penelitian 

Sebuah model konseptual menawarkan kerangka kerja yang menggambarkan 

hubungan kausal antara faktor-faktor yang berkaitan. Kerlinger (1990:48) 

mengemukakan bahwa konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh 

generalisasi dari hal-hal khusus. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep persepsi dan konsep minat menggunakan. Adapun model konsep dalam 

penelitian pada gambar berikut :    

 

 

 

Gambar 10 : Model Konseptual 

Sumber data diolah oleh peneliti 

 Sugiyono (2009:64) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian,dimana rumusan masalah  penelitian telah dinyatakan  dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis menyatakan hubungan yang dicari dengan apa 

yang dipelajari. Lima variabel persepsi sebagai variabel bebas dan minat 

menggunakan layanan mobile banking sebagai variabel terikat dapat dirumuskan 

dalam pada gambar berikut dan akan dijabarkan pada sub bab berikutnya. 

 

 

 

 

Persepsi Minat Menggunakan 
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Gambar 11 : Model Hipotesis 

Sumber data diolah oleh peneliti 

Keterangan :    : Pengaruh Parsial 

: Pengaruh Simultan 

1. Konsep Minat Keperilakuan Menggunakan M-Banking 

Menurut Ajzen (1992), minat keperilakuan menggunakan adalah seberapa 

kuat keperilakuan seseorang untuk menerima sistem informasi. Minat keperilakuan 

adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang 

akan melakukan suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau minat untuk 

melakukannya (Jogiyanto,2007). TAM yang merupakan pengembangan dari TRA 

Persepsi manfaat 

(X1) 

Persepsi resiko (X3) 

Persepsi 

kemudahaan (X2) 

Persepsi Norma 

Sosial(X4) 

Minat Menggunakan 

Mobile Banking (Y1) 

Persepsi Kesesuaian 
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juga menempatkan minat keperilakuan sebagai faktor yang memiliki pengaruh 

signifikan dalam menentukan perilaku individu (Ajzen,1991). 

Dalam lingkup M-Banking, minat merupakan motif yang kuat dari pengguna 

(nasabah) untuk melakukan transaksi melalui handphone. Minat keperilakuan 

menggunakan sistem merupakan indikator yang layak untuk mengukur penggunaan 

sistem di masa yang akan datang, dalam hal ini adalah penggunaan mobile banking.  

2 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Persepsi manfaat. 

a. Konsep manfaat yang dipersepsikan. 

Manfaat yang dipersepsikan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningktakan kinerja 

pekerjaannya (Davis et al, 1989). Persepsi manfaat juga didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi  akan meningkatkan kinerja 

pekerjannya (Jogianto,2007). 

Adamson dan Shine (2003) mendefinisikan persepsi kebermanfaatan sebagai 

konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu akan 

mampu meningkatkan kinerja mereka. Wibowo (2008) menjelaskan bahwa dimensi 

tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi kegunaan dan efektifitas. Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa jika seseorang merasa percaya sistem 

informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika 

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi  kurang berguna maka dia tidak 

akan menggunakannya. 
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Dalam model TAM, kegunaan persepsian didefinisikan sebagai suatu 

tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kebermanfaatan dalam mobile banking 

merupakan manfaat yang diperoleh atau diharapkan oleh para nasabah dalam 

melakukan tugas dan pekerjaannya. Karenanya, tingkat kemanfaatan M-Banking 

mempengaruhi sikap para nasabah terhadap sistem tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang akan menggunakan sistem informasi 

jika sistem informasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan dalam 

pekerjaannya. 

b. Pengembangan Hipotesis Persepsi Manfaat 

Persepsi manfaat merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan 

keputusan (Jogiyanto, 2007). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan 

teknologi. Riquelme dan Rios (2010) melakukan penelitian tentang efek dari gender 

dalam penggunaan mobile banking di Singapura. Sampel yang digunakan adalah 600 

pengguna electronic banking di Singapura. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa terdapat korelasi positif terhadap gender yang menggunakan layanan mobile 

banking. 

Davis et al (1989) membuktikan bahwa pengguna mungkin dapat 

mengevaluasi kegunaan sistem informasi saat pengguna membutuhkannya. Tetapi 

sulit untuk mengevaluasi kegunaan sistem informasi tersebut sebelum 
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implementasinya. Kesulitan tersebut dapat dihubungkan dengan fakta bahwa 

kegunaan adalah pengukuran yang membutuhkan waktu lama dan dapat dinilai dari 

implementasi sistem informasi. Hasil dari penelitian Davis et al (1989) menemukan 

pengaruh kegunaan pada minat keperilakuan menggunakan sistem meningkat 

sepanjang waktu dan panggunaan. 

Cheah et al. (2011) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

penduduk Malaysia terhadap penerimaan mobile banking menemukan korelatif yang 

positif terhadap minat dalam menggunakan mobile banking. Hasil penelitian tersebut 

sesuai dengan penelitian Lewis-Koenig et al. (2010) bahwa persepsi manfaat 

berpengaruh secara signifikan terhadap konsumen untuk menerima layanan mobile 

banking. Lewis et al (2010) menemukan telah terjadi hubungan yang signifikan 

antara persepsi kegunaan terhadap minat dalam menggunakan mobile banking. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif 

sebagai berikut : 

H1 : Persepsi Manfaat (Usefulness) berpengaruh terhadap minat keperilakuan 

dalam menggunakan mobile banking. 

3. Konsep dan Pengembangan Hipotesis Persepsi Kemudahan Penggunaan. 

a. Konsep Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang tersebut percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas 

dari usaha (Davis et al, 1989). Jogiyanto (2007) yang mendasar pada Davis (1989) 
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menyebutkan bahwa persepsi kemudahan adalah sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Igbaria (2000) 

menyebutkan bahwa semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan 

menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. 

Sedangkan menurut Davis (1989) pengertian perceived ease of use didefinisikan 

sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu teknologi 

informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari 

pemakainya. Dalam konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaa teknologi 

informasi dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan dengan keinginan 

pemakai. 

b. Pengembangan Hipotesis Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Penelitian mengenai hubungan antara kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan dengan minat keperilakuan menggunakan dilakukan oleh Davis et al 

(1989). Dari hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan yang 

dipersepsikan merupakan faktor penentu kedua terhadap keperilakuan menggunakan 

komputer. Pada pengujian berikutnya, kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap keperilakuan menggunakan melalui 

persepsi kegunaan. Venkatesh dan Davis (1996), melakukan penelitian dan 

menemukan bahwa kemudahan penggunaan yang dipersepsikan berpengaruh 

signifikan terhadap minat keperilakuan menggunakan. 

Menurut Riquelme et al.(2010) melakukan penelitian tentang efek dari gender 

dalam penggunaan mobile banking di Singapura. Sampel yang digunakan adalah 600 
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pengguna electronic banking di Singapura. Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa kemudahan dalam penggunaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap gender 

yang menggunakan layanan mobile banking.  Cheah et al (2011) juga menemukan 

korelasi yang positif terhadap penerimaan mobile banking.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut :  

H2 : Persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh terhadap minat 

keperilakuan dalam menggunakan mobile banking. 

4. Konsep dan Pengembangan Hipotesis Persepsi Risiko  

a. Konsep Persepsi Risiko 

Resiko didefinisikan sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk menderita 

kerugian dalam hasil menerima hasil diinginkan (Pavlou, 2001). Menurut Wu Wang 

(2004) yang mendasarkan pada Pavlou (2001), resiko yang dipersepsikan adalah 

perkiraan subyektif konsumen untuk menderita untuk kerugian dalam menerima hasil 

yang diinginkan. Taylor (1974), risiko yang dipersepsikan adalah aspek yang sangat 

penting dari tingkah laku konsumen karena risiko adalah persepsi yang dapat 

menyebabkan kekecewaan dan kecemasan dalam tingkah laku konsumen. Persepsi 

terhadap resiko paling tinggi kemungkinan terjadi ketika konsumen harus membuat 

keputusan dalam situasi yang tidak pasti namun penting. 

Risiko yang dipersepsikan mempunyai dua aspek, yaitu ketidakpastian hasil 

dari pilihan konsumen yang dapat diketahui pada masa depan dan ketidakpastian 
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sebuah akibat dari suatu pilihan konsumen. Persepsi resiko (perceived risk) 

merupakan penghalang penting bagi konsumen yang sedang mempertimbangkan 

apakah akan membuat transaksi bisnis secara online atau tidak (Pavlou, 2001). 

Sehingga, dalam penelitian ini indikator risiko yang dipersepsikan berhubungan 

dengan minat keperilakuan menggunakan. 

b. Pengembangan Hipotesis Risiko yang Dipersepsikan 

Wu dan Wang (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan antara risiko 

yang dipersepsikan dengan  minat keperilakuan menggunakan. Hasil analisis data 

menunjukkan tiga per lima dari total responden sebanyak 310 bahwa responden 

berpengalaman dalam bertransaksi secara online menggunakan mobile commerce.  

Hal tersebut mengasumsikan bahwa responden tersebut memahami risiko 

potensial dari penggunaan mobile commerce karena responden memiliki pemahaman 

yang baik pula terhadap mobile commerce. Walaupun responden memutuskan untuk 

bertransaksi secara online, responden menghindari risiko yang behubungan dengan 

mobile commerce. 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang dipersepsikan 

berhubungan secara positif signifikan dengan minat keperilakuan menggunakan. 

Namun hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riquelme (2010), Lewis et al (2010) dan Cheah et al (2011) menemukan bahwa 

masing-masing dari penelitian mereka persepsi resiko mempunyai pengaruh negatif 

secara signifikan terhadap minat dalam menggunakan mobile banking. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H3 : Persepsi risiko berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan M-

Banking 

5. Konsep dan Pengembangan Hipotesis Norma Sosial 

a. Konsep Norma Sosial 

Faktor sosial dapat diartikan sebagai tingkat dimana seseorang individu 

menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan 

sistem baru. Venkatesh dan Davis (2000) menyatakan norma sosial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap manfaat yang dirasakan dan mempengaruhi minat 

perilaku seseorang dalam pengguna teknologi. Norma sosial diadaptasi dari TRA 

yang mengacu pada pengaruh persepsi apa yang kita pikirkan tentang pendapat orang 

lain jika melihat apa yang kita lakukan.  

Jogiyanto (2007) bahwa norma sosial adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi 

minat untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma sosial 

menunjukkan persepsi seseorang mengenai pengharapan yang penting tentang 

perilaku yang spesifik (Pavlou dan Fygenson,2006). Dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak pengaruh yang diberikan sebuah lingkungan terhadap calon 

pengguna teknologi informasi untuk menggunakan suatu teknologi informasi yang 
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baru maka semakin besar minat yang timbul dari personal calon pengguna tersebut 

dalam menggunakan teknologi informasi. 

b. Pengembangan Hipotesis Norma Sosial 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riquelme dan Rios (2010) tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengadopsi mobile banking, menunjukkan 

bahwa norma sosial sangat berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile banking 

seseorang didalam hubungan relasi kerja, kerabat atau keluarga dalam  kegiatan 

bertransaksi. Cheah et al (2011) yang melakukan penelitian terhadap penduduk 

malaysia yang menggunakan mobile banking bahwa norma-norma sosial yang 

ditemukan memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

layanan mobile banking. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H4 : Norma sosial berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan mobile 

banking 

6. Konsep dan Pengembangan Hipotesis Kesesuaian (Compatibility) 

a. Konsep Persepsi Kesesuaian 

Kesesuaian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan teknologi mobile seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Schierz (2010). Schierz memasukkan konstruk kesesuaian sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi minat dalam menggunakan layanan mobile 

banking. Menurut Cho (2006) kesesuaian (compatibility) mengacu pada kecocokan 
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inovasi dengan nilai-nilai dan keyakinan pengguna dengan ide-ide dan kebutuhan 

sebelum diperkenalkannya inovasi-inovasi baru. Kesesuaian yang dipersepsikan 

adalah derajat dimana suatu inovasi produk konsisten dengan nilai, kepercayaan, 

pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini dari pengguna inovasi produk tersebut 

(Robinson, 2009).  

b. Pengembangan Hipotesis Kesesuaian yang Dipersepsikan 

Menurut Schierz (2010) persepsi kesesuaian memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penggunaan mobile payment . hasil ini sesuai dengan Lewis et al 

(2010) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kesesuaian terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking terhadap 263 masyarakat muda di Germany. Di dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa kesesuaian mempunyai pengaruh positif yang besar 

terhadap minat  penggunaan mobile banking 

Wu dan wang (2004) menemukan bahwa kesesuaian merupakan pengaruh 

paling penting terhadap minat dalam menggunakan teknologi mobile commerce. Oleh 

karena itu didalam penelitian Wu wang juga menyarankan agar penyedia MC dan 

manajer harus meningkatkan kompatibilitas mereka dengan kebutuhan pengguna 

berbagai pengalaman gaya hidup dan keyakinan untuk memenuhi harapan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H5 : Kesesuaian yang dipersepsikan berpengaruh terhadap minat keperilakuan 

menggunakan. 
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7. Pengembangan Hipotesis yang Paling Dominan. 

Wu dan Wang (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan anatara 

persepsi kesesuaian (compatibility) dengan minat dalam menggunakan mobile 

banking. Hasil penelitian Wu dan Wang (2004) menunjukkan bahwa kesesuaian 

dalam penggunaan memiliki pengaruh dominan terhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking. Hasil penelitian Wu dan Wang (2004) sesuai dengan hasil penelitian 

dari Schierz (2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheah et al (2011) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penduduk malaysia mengadopsi mobile banking. Sampel digunakan  

adalah  400  penduduk malaysia yang menggunakan perangkat selular dan 

mengetahui tentang mobile banking, kuesioner tersebut hanya kembali dan sample 

hanya 175 kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi resiko memiliki 

hubungan secara negatif signifikan dan berpengaruh dominan terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking. 

Riquelme dan Rios (2010) melakukan penelitian untuk mengukur persepsi 

individu dalam menerima dan menggunakan mobile banking. Penelitian tersebut 

menggunakan TAM modifikasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa kemanfaatan 

berpengaruh dominan terhadap minat untuk menggunakan  mobile banking. 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif 

sebagai berikut : “ Variabel Persepsi Manfaat, Kemudahan, Risiko, Norma 

Sosial, Dan Kesesuaian Mempunyai Pengaruh Paling Dominan Terhadap Minat 

Dalam Menggunakan Mobile Banking.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut 

Creswell (2013:5) penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji 

hubungan antar variabel, variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen 

penelitian sehingga data terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan 

prosedur-prosedur statistik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis 

penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk memberikan 

penjelasan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian 

penjelasan adalah penelitian yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan klausal 

antara variabel – variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang diteliti. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Brawijaya pada tingkat 

Strata satu (S1).  
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Dipilihnya mahasiswa S1 sebagai populasi didasarkan pada alasan karena 

mahasiswa S1 memiliki peran penting  dalam dunia kerja yang nanti akan berkaitan 

dengan pengembangan sistem informasi dalam bentuk mobile commerce, selain itu 

mahasiswa S1 merupakan pengguna muda yang aktif dari teknologi baru khususnya 

pada teknologi mobile serta mahasiswa S1 dianggap sebagai konsumen yang paling 

berpengaruh terhadap mobile commerce. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Sugiyono (2013:81) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sekaran (2006), sampel adalah 

sub kelompok atau sebagian dari populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (mewakili) atau akurat.  

Menurut Sugiyono (2013:81), terdapat dua tipe utama desain pengambilan 

sampel yaitu pengambilan sampel berbasis pada probability dan pengambilan sampel 

secara non probability. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jenis metode accidental sampling. Metode accidental sampling adalah 

teknik non probability sampling dimana subyek dipilih karena kenyamanan pada 

aksesibilitas, populasi yang jumlah dan identitas anggota populasi tidak diketahui. 

Maka pada penelitian ini menggunakan non probability sampling karena jumlah 

populasi mahasiswa S1 tidak diketahui secara pasti. Menurut Sugiyono (2013:81) 

accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu 
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dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah: 

a. Mahasiswa S1 yang mengetahui dan mengerti layanan mobile banking. 

b. Mahasiswa S1 sekurang-kurangnya pernah menerima layanan mobile 

banking. 

c. Mahasiswa S1 yang mengerti cara bertransaksi melalui mobile banking. 

 Peneliti memilih menggunakan sampel mahasiswa yang belum menggunakan 

sistem pelayanan mobile banking namun mengetahui dan mengerti layanan mobile 

banking, karena peneliti ingin mengetahui potensi sampel terhadap penerimaaan 

teknologi informasi dari layanan mobile banking. Jumlah mahasiswa S1 yang 

menggunakan sistem pelayanan mobile banking tidak diketahui secara pasti karena 

tidak ada data yang menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, jumlah sampel 

pada penelitian ini tidak kurang dari 30 dan tidak lebih dari 500 sampel. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sekaran (2006:279) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 

untuk penelitian korelasional adalah lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500 

sampel. 

  Roscoe (1982:253) dalam Sugiyono (2013:90) juga menyatakan bahwa 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila 

dalam penelitian akan melakukan analisis multivariate (korelasi atau regresi ganda) 

maka jumlah anggota sampel minimal dalam penelitian adalah 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen+dependen), 

maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50. Penelitian ini menggunakan enam (6) 
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variabel, sehingga jumlah sampel minimum adalah 10 kali jumlah variabel (6) maka 

jumlah minimum sampel adalah 60 sampel. Namun, peneliti menetapkan jumlah 

sampel 180 dan menyebar sebanyak 200 kuesioner kepada responden dengan harapan 

apabila terjadi kerusakan kuesioner atau jawaban responden, penelitian ini masih bisa 

memenuhi syarat minimum jumlah sampel dan tingkat pengembaliannya nanti kurang 

lebih mencapai 30% hal ini berdasarkan Arikunto (2007) bahwa apabila subjek yang 

diteliti di atas 100 maka sampel dapat diambil antara 25% - 30% dari ukuran sampel. 

C. Teknik Pengumpulan Data. 

Sugiyono (2013:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari setting-nya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan 

metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, 

diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket) dan observasi. 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini metode 
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pengumpulan data yang digunakan adalah metoda wawancara dan metoda survei. 

Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data karena peneliti ingin 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan konsisten. Metode servei dengan alat 

pengumpulan data berdasarkan tekniknya yaitu melalui kuesioner. Kuesioner adalah 

daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dan akan dijawab oleh 

responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Sugiyono 

(2013) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.  

D. Definisi , Indikator, dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah mengoperasionalkan atau secara operasional 

mendefinisikan sebuah konsep untuk membuat bisa diukur dan dilakukan dengan 

melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditujukkan oleh konsep. 

(Sekaran, 2006). 

Variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subyek, baik barang, 

orang atau kasus (Sigit, 1999). Variabel sangat penting di dalam penentuan desain 

penelitian, pengembangan instrumen penelitian, serta penerapan uji statistik. Menurut 

Sekaran (2006) variabel adalah apapun yang membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 
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Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh oleh variabel yang 

lainnya (Sigit, 1999). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel minat 

keperilakuan menggunakan. Minat keperilakuan menggunakan adalah suatu 

keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel minat keperilakuan menggunakan (Y) berdasarkan 

konsep Wu dan Wang (2004) dan Riquelme dan Rios (2010), dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Minat menggunakan mobile banking. 

b. Prediksi akan menggunakan mobile banking 

c. Kemungkinan melakukan perilaku. 

Dari elemen di atas, maka dapat diuraikan menjadi statement dalam kuesioner 

sebagai berikut: 

a. Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan sebuah telepon 

genggam tersedia di bank saya, maka saya berminat untuk 

menggunakan mobile banking. 

b. Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan sebuah telepon 

genggam tersedia di bank saya, saya memprediksi pasti akan 

menggunakan mobile banking. 

c. Apabila transaksi-transaksi perbankan yang menggunakan sebuah 

telepon genggam tersedia di bank saya, saya akan menggunakannya 

secara teratur. 



57 

 

 

 

Variabel independen adalah variabel yang diduga sebagai timbulnya penyebab 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian adalah : 

1. Persepsi Manfaat (X1) 

Persepsi Manfaat (perceived usefulness) dalam model TAM merupakan faktor 

yang kuat terhadap penerimaan pengguna, adopsi, dan kebiasaan pengguna 

(Davis 1989; Davis et al, 1996). Persepsi kegunaan dapat didefinisikan 

sebagai tingkatan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi/sistem akan meningkatkan kinerja/peforma pekerjaannya dan 

membebaskannya dari usaha. Penelitian ini menggunakan variabel kegunaan 

berdasarkan konsep Riquelme dan Rios (2010) dan Wu Wang (2005) yang 

diadaptasi dari Davis (1989) yang diukur melalui indikator : 

a. Meningkatkan efisiensi 

b. Meningkatkan fleksibilitas 

c. Meningkatkan efektifitas 

d. Memberikan kontrol penuh terhadap kegiatan bertransaksi 

Pengukuran dari penelitian ini menggunakan skala likert 7 point mulai 

dari sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), cukup tidak setuju (CTS), 

ragu-ragu (R), cukup setuju (CS,) setuju (S), sampai dengan sangat setuju 

(SS). Berdasarkan indikator diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam 

kuosioner sebagai berikut : 
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a. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile banking akan 

meningkatkan efisiensi kerja saya (mempercepat proses transaksi). 

b. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile banking akan 

meningkatkan fleksibilitas (menghemat biaya). 

c. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile banking akan 

meningkatkan efektifitas (menghemat waktu dalam kegiatan proses 

transaksi). 

d. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile banking akan 

memberi saya kontrol yang lebih besar terhadap transaksi-transaksi 

perbankan saya. 

2. Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan (X2) 

Persepsi kemudahan (perceived ease of use) dapat didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi/sistem 

akan membebaskannya dari usaha (Davis, 1989). Jika seseorang percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya. 

Penelitian ini menggunakan variabel persepsi kemudahan berdasarkan konsep 

Wu dan Wang (2005) yang diadaptasi dari Davis (1989) dalam penggunaan 

mobile banking yang diukur melalui indikator : 

a. Mudah digunakan 

b. Mudah dipelajari 

c. Kemudahan bertransaksi 

d. Fleksibel. 
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Pengukuran dari penelitian ini menggunakan skala likert 7 point mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), cukup tidak setuju (CTS), ragu-ragu (R), 

cukup setuju (CS,) setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan 

indikator diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuosioner sebagai berikut : 

a. Saya berpikir bahwa sangat mudah untuk menggunakan layanan 

mobile banking. 

b. Saya berpikir bahwa sangat mudah untuk mempelajari penggunaan 

mobile banking. 

c. Saya berpikir bahwa mobile banking memberikan kemudahan dalam 

melakukan transaksi. 

d. Saya berpikir bahwa mobile banking sangat fleksibel dalam 

penggunaannya. 

3. Persepsi Resiko/risk (X3) 

Persepsi resiko (perceived risk) merupakan penghalang penting bagi 

konsumen yang sedang mempertimbangkan apakah akan membuat transaksi 

bisnis secara online atau tidak (Pavlou, 2001). Penelitian ini menggunakan 

variabel berdasarkan kosep Riquelme dan Rios (2010) dan Wu dan Wang 

(2005) persepsi resiko dalam penggunaan mobile banking yang diukur melalui 

indikator : 

a. Kegagalan transaksi 

b. Resiko transaksi. 
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c. Keamanan transaksi 

d. Perasaan penuh resiko. 

Pengukuran dari penelitian ini menggunakan skala likert 7 point mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), cukup tidak setuju (CTS), ragu-ragu (R), 

cukup setuju (CS,) setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan 

indikator diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sebagai berikut : 

a. Saya ragu bahwa penggunaan telepon genggam untuk bertransaksi 

perbankan akan berjalan secara memuaskan. 

b. Saya berpikir bahwa bertransaksi dengan mobile banking merupakan 

hal yang berisiko. 

c. Saya berpikir bahwa keamanan bertransaksi melalui mobile banking 

merupakan hal yang beresiko. 

d. Melakukan transaksi-transaksi perbankan menggunakan telepon 

genggam merupakan hal yang berisiko karena kita bisa kehilangan 

atau lupa meletakkan telepon genggam tersebut. 

4. Norma sosial (X4) 

Norma sosial adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan 

– kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan 

perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Penelitian ini 

menggunakan variabel norma sosial berdasarkan Riquelme (2010) dalam 

minat penggunaan mobile banking yang diukur melalui indikator : 
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a. Adanya pendapat orang lain. 

b. Pentingnya pendapat orang lain. 

c. Gaya hidup 

Pengukuran dari penelitian ini menggunakan skala likert 7 point mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), cukup tidak setuju (CTS), ragu-ragu (R), 

cukup setuju (CS,) setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan 

indikator diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sebagai berikut : 

a. Bila saya menggunakan sebuah telepon genggam untuk bertransaksi 

perbankan, hal tersebut akan memberikan saya status yang lebih tinggi 

diantara rekan-rekan saya. 

b. Jika saya menggunakan sebuah telepon genggam untuk transaksi-

transaksi perbankan ,saya akan lebih bergengsi diantara rekan-rekan 

saya daripada mereka yang belum menggunakannya. 

c. Menggunakan sebuah telepon genggam untuk transaksi – transaksi 

perbankan akan membuat saya lebih trendi atau tidak ketinggalan 

jaman. 

5. Kesesuaian yang dipersepsikan/Compatibility (X5) 

Kesesuaian yang dipersepsikan adalah derajat dimana suatu inovasi 

produk konsisten dengan nilai, kepercayaan, pengalaman masa lalu dan 

kebutuhan saat ini dari pengguna inovasi tersebut (Wu dan Wang 2004). 
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Penelitian ini menggunakan elemen variabel kesesuaian berdasarkan konsep 

Wu dan Wang (2004), yaitu sebagai berikut : 

a. Pemenuhan sebagian besar berbagai macam transaksi 

b. Gaya hidup 

c. Kesesuaian dengan keinginan untuk bertransaksi 

Pengukuran dari penelitian ini menggunakan skala likert 7 point mulai dari 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), cukup tidak setuju (CTS), ragu-ragu (R), 

cukup setuju (CS,) setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). Berdasarkan 

indikator diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sebagai berikut : 

a. Sebagian besar berbagai macam transaksi saya dapat dipenuhi dengan 

penggunaan mobile banking secara online. 

b. Penggunaan mobile banking secara online sesuai dengan gaya hidup 

saya. 

c. Penggunaan mobile banking secara online sangat sesuai dengan 

keinginan saya untuk bertransaksi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah 

dikembangkan dan diuji validitasnya oleh beberapa peneliti sebelumnya. Instrumen 

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka 

mengumpulkan data. 
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Tabel 3 Indikator Konstruk Pertanyaan 

No Variabel Indikator Konstruk Kode 

1 
Persepsi Manfaat 

(Perceived 

usefulness) 

a. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan efisiensi kerja saya 

(mempercepat proses transaksi). 

b. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan fleksibilitas (menghemat 

biaya). 

c. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan efektifitas (menghemat 

waktu dalam kegiatan proses transaksi). 

d. Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan memberi saya kontrol yang lebih besar 

terhadap transaksi-transaksi perbankan saya. 

PU 1 

PU 2 

PU 3 

PU 4 

2 
Persepsi Kemudahan 

(Perceived ease of 

use) 

a. Saya berfikir bahwa sangat mudah untuk 

menggunakan layanan mobile banking. 

b. Saya berfikir bahwa sangat mudah untuk 

mempelajari penggunaan mobile banking. 

c. Saya berfikir bahwa mobile banking memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi. 

d. Saya berfikir bahwa mobile banking sangat fleksibel 

dalam penggunaannya. 

PEOU 1 

PEOU 2 

PEOU 3 

PEOU4 

3 Persepsi Resiko 

(Perceived Risk) 

a. Saya sangat ragu bahwa penggunaan telepon 

genggam untuk bertransaksi perbankan akan berjalan 

secara memuaskan 

b. Saya berpikir bahwa bertransaksi dengan mobile 

banking merupakan hal yang berisiko. 

c. Melakukan transaksi-transaksi perbankan 

menggunakan telepon genggam merupakan hal yang 

berisiko karena kita bisa kehilangan atau lupa 

meletakkan telepon genggam tersebut 

d.  Saya berpikir bahwa keamanan bertransaksi melalui 

mobile banking sangat beresiko. 

PR 1 

PR 2 

PR 3 

PR 4 
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4 Norma Sosial 

(Social Norms) 

a. Bila saya menggunakan sebuah telepon genggam 

untuk bertransaksi perbankan, hal tersebut akan 

memberikan saya status yang lebih tinggi diantara 

rekan-rekan saya. 

b. Jika saya menggunakan sebuah telepon genggam 

untuk transaksi-transaksi perbankan ,saya akan lebih 

bergengsi diantara rekan-rekan saya daripada mereka 

yang belum menggunakannya. 

c. Menggunakan sebuah telepon genggam untuk 

transaksi – transaksi perbankan akan membuat saya 

lebih trendi atau tidak ketinggalan jaman. 

SN 1 

SN 2 

SN 3 

5 Persepsi Kesesuaian 

(Compatibility) 

a. Sebagian besar berbagai macam transaksi saya dapat 

dipenuhi dengan penggunaan mobile banking secara 

online. 

b. Penggunaan mobile banking secara online sesuai 

dengan gaya hidup saya. 

c. Penggunaan mobile banking secara online sangat 

sesuai dengan keinginan saya untuk bertransaksi. 

C 1 

C 2 

C 3 

6 Minat menggunakan 

(behavioral intention) 

a. Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan 

sebuah telepon genggam tersedia di bank saya, maka 

saya berminat untuk menggunakan mobile banking. 

b. Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan 

sebuah telepon genggam tersedia di bank saya, saya 

memprediksi pasti akan menggunakan mobile 

banking. 

c. Apabila transaksi-transaksi perbankan yang 

menggunakan sebuah telepon genggam tersedia di 

bank saya, saya akan menggunakannya secara 

teratur. 

BI 1 

BI 2 

BI 3 

BI 4 

Sumber data diolah oleh peneliti (2013) 

E. Metode Analisis Data. 

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokan,  

memberi tanda/kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan 

dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang diperoleh. Metoda analisis data 
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yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji validitas, uji reliabilitas, analisis 

regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
 , serta uji asumsi klasik. Tahap-tahap untuk 

menganalisis data adalah sebagai berikut : 

1. Uji kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan metoda Regresi Linier 

Berganda, peneliti melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik terlebih dahulu. 

a. Uji Kualitas Data 

 Uji Validitas 

 Validitas terkait dengan seberapa baik konsep studi didefinisikan oleh 

instrumen – instrumen pengukuran. Uji validitas menunjukkan seberapa 

jauh suatu tes atau suatu set dari operasi – operasi mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas berhubung dengan ketepatan alat ukur untuk 

melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Validitas berhubungan dengan 

kenyataan (actually). Validitas juga berhubungan dengan tujuan dari 

pengukuran. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan 

nyata atau benar (Jogiyanto, 2008).  

 Menurut Sugiyono (2009: 348-350) hasil peneltian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, misalnya dalam objek 

berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul berwarna putih maka 

hasil penelitian tidak valid. Instrumen yang valid harus mempunyai 
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validitas eksternal  dan internal. Instrumen yang mempunyai validitas 

eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan luar atau 

fakta-fakta empiris yang telah ada. Validitas internal instrumen 

dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal 

instrumen dikembangkan dari fakta empiris. Dengan kata lain, uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur yang 

digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Cara yang dilakukan 

adalah dengan analisis item. Setiap nilai yang ada pada setiap item 

pertanyaan dikorelasikan dengan nilai total seluruh item pertanyaan dengan 

taraf signifikansi 5% (Sugiono, 2002). Dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut : 

Jika r hasil positif, serta r hasil > r tabel, maka variabel tersebut valid 

Jika r hasil tidak positif, serta r hasil < r tabel, maka variabel tersebut tidak 

valid 

 Uji Reliabilitas 

 Sekaran (2006) Reabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas 

dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan 

berguna untuk mengakses “kebaikan” dari suatu pengukur. Reabilitas 

berhubungan dengan akurasi (accurately) dari pengukurannya. (Jogiyanto, 

2008). Reliabilitas dapat dimasukkan dalam pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 
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instrumen tersebut sudah baik.  Pengukuran hanya dilakukan terhadap 

semua butir pertanyaan yang sudah lolos uji validitas. Suatu pengukur 

dikatakan reliabel jika dapat dipercaya. Supaya dapat dipercaya, maka hasil 

dari pengukuran harus akurat dan konsisten. Untuk mengetahui reliabilitas 

instrumen digunakan teknik Cronbach’s Alpha. Sugiyono (2009: 348-354) 

dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

Jika r alpha positif dan r alpha > r table, maka variabel tersebut reliable 

Jika r alpha tidak positif dan r alpha < r table, maka variabel tersebut tidak 

reliable.  

 Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung Cronbach’s 

Alpha dari masing – masing item dalam satu variabel. Untuk mengetahui 

instrumen yang digunakan dipakai dalam variabel dikatakan handal 

(reliabel), apabila memiliki Cronbach Alpha (koefisien keandalannya) 

lebih dari 0,6 (Ghozali, 2001). Teknik ini dipilih karena merupakan teknik 

pengujian konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. Jika nilai 

Cronbach’s Alpha semakin mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa 

instrumen semakin tinggi reliabilitasnya. Nilai Cronbach’s Alpha antara 

0,80 s.d 1,0 dikategorikan reliabilitas baik, nilai Cronbach’s Alpha antara 

0,60 s.d 0,79 dikategorikan reliabilitas diterima, dan nilai Cronbach’s 

Alpha kurang dari 0,60 dikategorikan reliabilitas kurang baik (Sekaran, 

2006). 
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b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil yang tidak bias. Dalam 

penelitian ini digunakan tiga uji asumsi yang meliputi : uji normalitas, uji 

multikolinearitas, dan uji heterkoskedasitas. 

 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik, maka tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen dengan kata lain jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

Pengujian asumsi multikolinearitas ini dilakukan dengan mendeteksi nilai 

VIF. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Jika nilai VIF tinggi menunjukkan adanya multikolinearitas dengan melihat 

apakah masing – masing lebih besar dari 10 atau tidak (Ghozali, 2006). 

 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi liner kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians (simpangan data) 

yang sama atau tidak dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

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

homoskedastisitas dan jika berbeda, maka disebut heteroskedatisitas (Ghozali, 
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2006). Model regresi yang baik adalah homoskedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sebagaian besar data mengandug heteroskedastisitas 

dibandingkan homoskedastisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran kecil, sedang dan besar. Untuk menguji tidak 

terjadinya heteroskedatisitas dilihat melalui nilai probabilitas signifikansi 

pada keseluruhan model regresi setelah malakukan uji glejser. 

 Uji Normalitas 

Uji Normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Cara 

yang digunakan untuk menguji apakah suatu model terdistribusi normal atau 

tidak, maka dilakukan analisis grafik. Normalitas data dapat diketahui dengan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov Godness of Fit Test terhadap setiap variabel.  

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik, kemudian hasilnya 

dianalisis dengan metode analisis yang telah ditentukan, alat yang digunakan adalah 

metode regresi linier berganda. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara kuantitatif dengan rumus sebagai berikut : 

 Regresi linier berganda 

Didefinisikan sebagai suatu teknik analisis statistikal yang secara simultan 

mendevelop hubungan matematika antara dua atau lebih variabel independen 
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terhadap suatu variabel dependen. Untuk menguji hipotesis digunakan model 

seperti yang diformulasikan sebagai berikut : 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan : 

Y = Minat keperilakuan menggunakan 

α = Konstanta 

β1...β6 = Koefisien arah regresi 

X1 = Persepsi manfaat 

X2 = Persepsi Kemudahan 

X3 = Persepsi Resiko 

X4 = Norma Sosial 

X5 = Persepsi Kesesuaian (compatibility) 

e = error 

Untuk menganilisis variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi 

resiko, norma sosial, dan persepsi kesesuaian terhadap minat keperilakuan 

menggunakan, digunakan metode statistik dengan taraf signifikan R = 0,05 yang 

artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut  maka 

beberapa analisis digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu : 

 Pengujian Hipotesis 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji signifikasi. Tahap analisis 

yang dilakukan : 
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1) Uji F  (Uji Regresi Keseluruhan) 

Uji F merupakan pengujian koefisien regresi secara simultan dengan 

cara membandingkan nilai tingkat signifikansinya. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui tingkat signifikansi variannya apakah variabel – 

variabel bebas (independen) secara bersama – sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Untuk 

menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F: 

a. Taraf signifikan α = 0.05 

b. Kriteria pengujian dimana Ha diterima apabila p value 

< α dan Ha ditolak apabila p value > α. 

Jika hasil dari pengujian signifikansi kurang dari nilai kritis 0,05 maka 

variabel tersebut dinyatakan signifikan, yang artinya variabel – 

variabel bebas (indenpenden) secara bersama – sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen). 

2) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam uji linear berganda, koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui prosentase sumbangan pengaruh serentak variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat untuk itu digunakan angka-

angka pada tabel model summary. Cara menentukan Koefisien 

Determinasi dengan melihat kolom R
2
, hasil dari analisis data SPSS. 

Persamaan untuk koefisien determinasi sebagai berikut : 

 KD = R
2
x100% 
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Dasar pengambilan keputusan : 

Koefisien Determinasi 

<0,10 Buruk Ketepatannya 

0,11-0,30 Rendah Ketepatannya 

0,31-0,50 Cukup Ketepatannya 

>0,50 Tinggi Ketepatannya 

 

3) Uji Statistik-t 

Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel independen. Uji ini digunakan untuk 

mengidentifikasi apakah masing–masing variabel bebas (independen) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α = 5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria : 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara 

parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengumpulan Data 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Brawijaya pada tingkat Strata Satu (S1) di Malang. Dipilihnya mahasiswa 

Strata satu sebagai populasi didasarkan pada alasan karena mahasiswa Strata satu 

memiliki peran penting dalam dunia kerja yang nanti akan berkaitan dengan 

pengembangan sistem informasi dalam bentuk mobile commerce, selain itu 

mahasiswa Strata Satu merupakan pengguna muda yang aktif dari teknologi baru 

khususnya pada teknologi mobile serta mahasiswa Strata satu dianggap sebagai 

konsumen yang paling berpengaruh terhadap mobile commerce. 

Peneliti menyebarkan 180 kuesioner. Lama pengumpulan data pada pada 

peneltian ini yaitu selama 3 minggu. Kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti 

180 kuesioner, jumlah responden yang pernah bertransaksi menggunakan mobile 

banking sebanyak 24 responden. Sedangkan jumlah responden yang tidak pernah 

bertransaksi menggunakan mobile banking sebanyak 156 responden sehingga data 

yang dapat diolah adalah sebanyak 156 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa responden sebagai informan 

yang telah menggunakan mobile banking. Dari 156 Berikut ini disajikan tabel hasil 

pengumpulan data. 
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Tabel 4 

Hasil Pengumpulan Data 

Uraian Jumlah 

Kuesioner yang disebarkan 180 

Kuesioner yang kembali 180 

Mahasiswa / Responden yang menggunakan mobile 

banking 
24 

Data yang diolah 156 

Sumber Data Primer diolah, 2014 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi data 

penelitian ini, tabel-tabel ini akan disajikan berdasarkan beberapa komposisi tertentu. 

Pada tabel 5 berikut ini menunjukkan  komposisi responden berdasarkan pernah/tidak 

pernah bertransaksi menggunakan mobile banking. 

Tabel 5 

Komposisi Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya Bertransaksi 

Menggunakan mobile banking. 

No 
Pernah/Tidaknya bertransaksi menggunakan 

mobile banking 
Jumlah Prosentase 

1 Pernah 24 13% 

2 Tidak pernah 156 87% 

 Jumlah 180 100% 

Sumber data primer diolah, 2014 
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Dalam tabel 5 tersebut tampak bahwa dari jumlah responden sebanyak 180 

responden. Responden yang pernah bertransaksi menggunakan mobile banking 

sebanyak 24, sedangkan yang tidak pernah bertransaksi menggunakan mobile 

banking sebanyak 156  responden. Berdasarkan komposisi tersebut, responden yang 

tidak pernah bertransaksi menggunakan mobile banking lebih banyak daripada 

responden yang pernah menggunakan mobile banking. 

Komposisi responden berdasarkan pengalaman menggunakan mobile banking 

disajikan dalam tabel 6 berikut. 

Tabel 6 

Komposisi Responden Berdasarkan Pengalaman Menggunakan  

Mobile Banking 

No Pengalaman Jumlah Persentase 

1 <1 tahun 8 33% 

2 >1 tahun – 3 tahun 10 42% 

3 >3 tahun 6 25% 

 Jumlah 24 100% 

Sumber data primer (diolah), 2014 

Dalam tabel 6 menunjukkan bahwa responden berdasarkan pengalaman 

menggunakan mobile banking berjumlah 24 orang. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa responden yang berpengalaman menggunakan mobile banking kurang dari 

satu tahun adalah sebanyak 8 orang dengan persentase 33%. Responden yang 

berpengalaman antara satu tahun hingga tiga tahun adalah sebanyak 10 orang dengan 
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persentase 42%  atau  menempati komposisi tertinggi, sedangkan yang lebih dari tiga 

tahun sebanyak 6 orang dan menempati komposisi terrendah dengan persentase 25%. 

Berikut ini komposisi responden berdasarkan jenis kelamin bertransaksi 

menggunakan mobile banking ditunjukkan dalam tabel 7 berikut ini 

Tabel 7 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 74 47% 

2 Perempuan 82 53% 

 Jumlah 156 100% 

 Sumber data primer diolah, (2014) 

 Pada tabel 7 menyajikan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 74 dengan persentase 47% 

(46.6%) dan perempuan berjumlah 82 dengan persentase 53% (52,6%). 

Berikut ini komposisi responden berdasarkan pengetahuan menggunakan 

mobile banking ditunjukkan dalam tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8 

Komposisi Responden Berdasarkan Pengetahuan Responden terhadap 

Mobile Banking 

No Pengetahuan Responden Jumlah Responden Persentase 

1 Ya 128 82% 

2 Tidak 28 18% 

 Jumlah 156 
100% 

Sumber data primer diolah (2014) 

Dari tabel 8 menunjukkan bahwa responden berdasarkan pengetahuannya 

mengenai layanan mobile banking berjumlah 156responden dan komposisi dari 156 

orang tersebut adalah yang mengetahui layanan mobile banking berjumlah 128 orang 

dengan prosentase 82% dan yang tidak mengetahui layanan mobile banking 

berjumlah 28 orang dengan prosentase 18%. 

Komposisi responden berdasarkan intensitas menggunakan mobile banking 

disajikan dalam tabel 9 berikut. 

Tabel 9 

Komposisi Responden Berdasarkan Intensitas Menggunakan Mobile Banking. 

No Intensitas Jumlah Persentase 

1 Selalu 8 33% 

2 Jarang 16 67% 

 Jumlah 24 100% 

  Sumber data primer (diolah) 2014 
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 Dalam tabel  9 menunjukkan bahwa responden yang sebagian besar jarang 

menggunakan mobile banking dengan jumlah sebanyak 16 orang sedangkan 

responden yang selalu menggunakan mobile banking hanya 8 orang. 

B. Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui distribusi frekuensi  skor jawaban responden atas variabel 

independen dan dependen, disajikan dalam tabel-tabel berikut. 

a. Manfaat yang Dipersepsikan (X1) 

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel X1 

Jawaban 

Responden 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 0 2 3 0 1 

Tidak Setuju 6 5 8 1 5 

Cukup Tidak Setuju 9 14 15 7 11 

Ragu-ragu 19 14 19 20 18 

Cukup Setuju 26 28 26 32 28 

Setuju 65 65 58 62 63 

Sangat Setuju 31 28 27 34 30 

Jumlah 156 156 156 156 156 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 3 
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 Keterangan : 

 X1.1 = Meningkatkan Efisiensi 

 X1.2 = Meningkatkan Fleksibilitas 

 X1.3 = Meningkatkan Efektifitas 

 X1.4 = Kegunaan dalam Bertransaksi 

Tabel 10 menunjukkan distribusi frekuensi skor jawaban responden 

atas variabel X1 (manfaat yang dipersepsikan) yang menunjukkan bahwa rata-

rata sejumlah 63 mahasiswa strata satu (S1) setuju atas indikator-indikator 

yang berhubungan  dengan variabel manfaat yang dipersepsikan. Sedangkan 

rata-rata sejumlah 1 mahasiswa menyatakan bahwa sangat tidak setuju atas 

indikator-indikator dalam variabel manfaat yang dipersepsikan. Komposisi 

tertinggi dari mahasiswa yang setuju terhadap manfaat dari menggunakan 

mobile banking sejumlah 65 pada indikator pertanyaan 2 (X1.2) dan 

pertanyaan 1 (X1.1). Sedangkan komposisi terendah hanya sejumlah 1 

mahasiswa yang menyatakan tidak setuju terhadap indikator atau pertanyaan 

kedua dari variabel manfaat dan sejumlah 3 mahasiswa yang menyatakan 

sangat tidak setuju terhadap indikator ke tiga dari variabel manfaat. Dengan 

demikian manfaat dari mobile banking di masa mendatang di pertahankan. 
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b. Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan (X2) 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel X2 

Jawaban 

Responden 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 3 1 2 2 2 

Tidak Setuju 3 5 2 2 3 

Cukup Tidak Setuju 6 4 9 9 7 

Ragu-ragu 24 31 19 19 23 

Cukup Setuju 41 53 31 39 41 

Setuju 54 47 54 62 54 

Sangat Setuju 25 15 39 23 26 

Jumlah 156 156 156 156 156 

 Sumber data diolah (2014) : lampiran 3 

Keterangan : 

 X2.1 = Mudah Digunakan 

 X2.2 = Mudah Dipelajari 

 X2.3= Kemudahan Bertransaksi 

 X2.4= Fleksibel 

Frekuensi skor jawaban responden variabel persepsi kemudahan 

penggunaan (X2) pada tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa jumlah dari jawaban 

responden 54 yang merupakan rata-rata tertinggi dari jawaban responden 

menyatakan setuju atas indikator-indikator yang berhubungan dengan variabel 

kemudahan penggunaan, hanya sejumlah rata-rata 2 mahasiswa menyatakan 

bahwa sangat tidak setuju atas indikator-indikator dalam variabel kemudahan 

yang dipersepsikan. Sedangkan mahasiswa yang setuju terhadap penggunaan 
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mobile banking  yang merupakan hal fleksibel sejumlah 62 mahasiswa 

menduduki komposisi tertinggi. Dengan demikian maka di masa mendatang 

kemudahaan dalam penggunaan mobile banking dipertahankan. 

c. Risiko yang Dipersepsikan (X3) 

Tabel 12 

Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel X3 

Jawaban 

Responden 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 17 23 8 12 15 

Tidak Setuju 27 35 10 30 26 

Cukup Tidak Setuju 23 25 22 13 21 

Ragu-ragu 14 18 21 16 17 

Cukup Setuju 26 26 34 25 28 

Setuju 29 14 43 46 33 

Sangat Setuju 20 15 18 14 17 

Jumlah 156 156 156 156 156 

 Sumber data diolah (2014) : lampiran 3 

Keterangan : 

X3.1 = Kegagalan transaksi 

X3.2 = Risiko Transaksi 

X3.3 = Keamanan Transaksi 

X3.4 = Perasaan Penuh Resiko 

Frekuensi skor jawaban responden variabel resiko yang dipersepsikan (X3) 

pada tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa 33mahasiswa yang merupakan jumlah 

rata-rata tertinggi dari jawaban responden menyatakan setuju atas indikator-indikator 
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yang berhubungan dengan variabel risiko yang dipersepsikan, sedangkan rata-rata 26 

mahasiswa menyatakan tidak setuju terhadap indikator variabel risiko. Komposisi 

tertinggi dengan jumlah 46 mahasiswa setuju terhadap risiko menggunakan perangkat 

mobile sebagai media untuk bertransaksi. Kemudian sejumlah 35 mahasiswa 

menyatakan tidak setuju terhadap variabel yang menyatakan bahwa bertransaksi 

menggunakan mobile banking tidak memuaskan. Dengan demikian maka di masa 

mendatang risiko yang dipersepsikan dapat direduksi atau diminimalisir. 

d. Norma Sosial yang Dipersepsikan (X4) 

Tabel 13 

Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel X4 

Jawaban 

Responden 

X4.1 X4.2 X4.3 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 4 3 0 2 

Tidak Setuju 2 4 4 3 

Cukup Tidak Setuju 2 9 5 5 

Ragu-ragu 23 35 16 25 

Cukup Setuju 33 41 34 36 

Setuju 74 49 65 63 

Sangat Setuju 18 15 32 22 

Jumlah 156 156 156 156 

 Sumber data diolah (2014) : lampiran 3  

Keterangan : 

 X4.1 = Status Sosial 

X4.2 = Adanya pendapat orang lain 

 X4.3 = Pentingnya pendapat orang lain 
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Tabel 13 menunjukkan distribusi frekuensi skor jawaban responden atas 

variabel X4 (norma sosial yang dipersepsikan) yang menunjukkan bahwa rata-rata 

sejumlah 63 mahasiswa strata satu (S1) setuju atas indikator-indikator yang 

berhubungan dengan variabel norma sosial yang dipersepsikan. Sedangkan rata-rata 

sejumlah 2 mahasiswa menyatakan bahwa sangat tidak setuju atas indikator-indikator 

dalam variabel norma sosial yang dipersepsikan. Komposisi tertinggi dari mahasiswa 

yang setuju terhadap manfaat dari menggunakan mobile banking sejumlah 74 pada 

indikator pertanyaan pertama (X4.1) dari variabel norma sosial dan 65 mahasiswa 

cukup setuju terhadap indikator pertanyaan ketiga (X4.3). Sedangkan komposisi 

terendah hanya sejumlah 2 mahasiswa yang menyatakan tidak setuju terhadap 

indikator pertama dari variabel norma sosial, dengan demikian maka di masa 

mendatang norma sosial yang persepsikan dipertahankan. 

e. Kesesuaian yang Dipersepsikan (X5) 

Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel X5 

Jawaban 

Responden 

X5.1 X5.2 X5.3 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 0 0 0 0 

Tidak Setuju 1 1 2 1 

Cukup Tidak Setuju 4 4 5 4 

Ragu-ragu 12 9 15 12 

Cukup Setuju 48 59 45 51 

Setuju 71 67 64 67 

Sangat Setuju 20 16 25 20 

Jumlah 156 156 156 156 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 3 
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 Keterangan : 

 X5.1 = Pemenuhan berbagai macam transaksi 

 X5.2 = Gaya hidup 

 X5.3 = Kesesuaian dengan keinginan untuk bertransaksi 

Tabel 14 menunjukkan distribusi frekuensi skor jawaban responden atas 

variabel X5 (kesesuaian yang dipersepsikan) yang menunjukkan bahwa rata-rata 

sejumlah 67 mahasiswa strata satu (S1) setuju atas indikator-indikator yang 

berhubungan dengan variabel manfaat yang dipersepsikan. Rata-rata hanya sejumlah 

1 mahasiswa menyatakan tidak setuju terhadap indikator-indikator dalam variabel 

kesesuaian yang dipersepsikan.Sejumlah 71mahasiswa setuju bahwa penggunaan 

mobile bankingsesuai dengan pemenuhan berbagai macam transaksi, kemudian 

sejumlah 1 mahasiswa menyatakan cukup tidak setuju bahwa penggunaan mobile 

banking sesuai dengan gaya hidup mereka. Oleh karena itu kesesuaian dari mobile 

banking dengan kebutuhan dan keinginan serta gaya hidup untuk bertransaksi di masa 

mendatang dipertahankan. 
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f. Minat Keperilakuan Menggunakan (Y) 

Tabel 15 

Distribusi Skor Jawaban Responden terhadap Variabel Y 

Jawaban 

Responden 

Y1.1 Y1.2 Y1.3 Rata-2 

Frek. Frek. Frek. Frek. 

Sangat Tidak Setuju 3 0 0 1 

Tidak Setuju 18 16 11 15 

Cukup Tidak Setuju 20 12 18 17 

Ragu-ragu 12 29 20 20 

Cukup Setuju 34 40 38 37 

Setuju 55 46 51 51 

Sangat Setuju 14 13 18 15 

Jumlah 156 156 156 156 

 Sumber data diolah (2014) : lampiran 3 

Keterangan : 

 Y1.1 = Minat menggunakan mobile banking 

 Y1.2 = Prediksi akan menggunakan mobile banking 

 Y1.3 = Kemungkinan melakukan perilaku 

Tabel 15 menunjukkan distribusi frekuensi skor jawaban responden atas 

variabel Y (minat keperilakuan menggunakan). Dalam tabel 15 tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata sejumlah 51 mahasiswa strata satu (S1) setuju atas indikator-indikator 

dalam variabel minat keperilakuan menggunakan, sedangkan mahasiswa yang 

menyatakan sangat tidak setuju rata-rata hanya sejumlah 1 mahasiswa atas indikator-

indikator dalam variabel minat keperilakuan menggunakan. Sejumlah 55 mahasiswa 

setuju bahwa mereka berminat akan menggunakan mobile banking, kemudian 

sejumlah 18 mahasiswa S1 menyatakan cukup tidak setuju terhadap penggunaan 
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mobile banking secara teratur. Maka dimasa mendatang minat keperilakuan 

menggunakan mobile banking dipertahankan dan ditingkatkan. 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Hasil pengumpulan data dari instrumen penelitian diuji untuk 

mendapatkan data yang valid. Berdasarkan data yang disajikan dalam 

lampiran 2 (data tabulasi), selanjutnya dianalisis dengan korelasi product 

moment model Pearson’s dan print out-nya telah disajikan pada lampiran 4 

dan kemudian hasilnya diringkas pada tabel 16 berikut. Instrumen penelitian 

dinyatakan valid apabila koefisien korelasi menghasilkan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 16 

Ringkasan Hasil Uji Validitas 

Korelasi 

variabel 

Hasil perhitungan nilai signifikansinya 

(probability value) 
Simpulan 

X1.1-X1 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X1.2-X1 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X1.3-X1 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X1.4-X1 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X2.1-X2 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X2.2-X2 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X2.3-X2 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X2.4-X2 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X3.1-X3 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X3.2-X3 total pv 0,000 < alpha 0,05 valid 

X3.3-X3 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 
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Lanjutan dari tabel 16 

Korelasi 

variabel 

Hasil perhitungan nilai signifikansinya 

(probability value) 
Simpulan 

X3.4-X3 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X4.1-X4 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X4.2-X4 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X4.3-X4 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X5.1-X5 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X5.2-X5 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

X5.3-X5 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

Y1.1-Y1 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

Y1.2-Y1 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

Y1.3-Y1 total pv 0,000 < alpha 0,05 Valid 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 4 

 Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi setiap item dari 

setiap variabel menunjukkan lebih kecil alpha 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

butir-butir pertanyaan yang tersaji dalam kuesioner yang diajukan kepada responden 

benar-benar mampu mengungkap dengan pasti informasi yang akan diteliti, dan 

insformasi yang diperoleh dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Hasil pengumpulan data dari instrumen penelitian diuji untuk mendapatkan 

data yang valid. Berdasarkan data yang disajikan dalam lampiran 2 (data tabulasi), 

selanjutnya dianalisis dengan model Cronbach Alpha, dan print out-nya telah 

disajikan pada lampiran 4 dan kemudian hasilnya diringkas pada tabel 17 berikut. 

Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila koefisien keandalannya (Crobach 

alpha) menghasilkan nilai lebih besar dari 0,6. 
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Tabel 17 

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Hasil Perhitungan Simpulan 

X1 Cronbach Alpha = 0,857> 0,6 Reliabel 

X2 Cronbach Alpha = 0,861> 0,6 Reliabel 

X3 Cronbach Alpha = 0,731> 0,6 Reliabel 

X4 Cronbach Alpha = 0,687> 0,6 Reliabel 

X5 Cronbach Alpha = 0,805> 0,6 Reliabel 

Y Cronbach Alpha = 0,923> 0,6 Reliabel 

 Sumber data diolah (2014) : lampiran 4 

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai alpha setiap dalam 

perhitungan dengan menggunakan model Cronbach Alpha variabel menunjukkan 

lebih besar dari 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang diajukan 

kepada responden benar-benar mampu mengungkap informasi dan dapat diandalkan 

jika digunakan berkali-kali dalam kurun waktu yang berbeda, dan informasi yang 

diperoleh dinyatakan reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

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

unbiased estimator/BLUE). Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi 
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yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala 

multikolonieritas dan uji gejala heteroskedatisitas. 

a. 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 yang menggunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test dan dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik pada sumbu diagonal dari grafik. 

Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di 

sekitar garis diagonalnya dan data dikategorikan berdistribusi normal jika 

menghasilkan nilai asymptotic significance> R=5%. 

Tabel 18 

Hasil Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

Hasil Regresi Kolmogrov-Smirnov Z Asymptotic Significance 

Model Regresi 0,642 0,805 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 6 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,642 dengan tingkat 



91 

 

 

 

signifikansi Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05 yaitu 0,805 dan 

berdasarkan  penyebaran data/titik pada sumbu diagonal (lampiran 5) menunjukkan 

grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar atau dekat dengan garis 

diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi yang 

tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel endependen 

terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel indenpedn tidak 

dapat ditentukan dan nilai standard error menjadi tidak terhingga. Jika 

multikolinieritas antar variabel independen tinggi, maka koefisien regresi variabel 

independen dapat ditentukan tetapi memiliki nilai standard error tinggi berarti nilai 

koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. 

Tabel 19 

Hasil R
2 

R R Square Adjusted R Square 

0,718 0,516 0,500 

  Sumber data diolah (2014) : lampiran 7 

 Pada tabel 19 berdasarkan lampiran 7 hasil dari tampilan SPSS nilai R
2
 cukup 

tinggi sebesar 51,6% sedangkan kebanyakan variabel indepeden memiliki nilai t 

statistik yang signifikan pada α=5%. Oleh karena R
2
 tinggi dan sebagian besar 
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variabel independennya signifikan, maka tidak ada indikasi terjadi multikolinieritas 

antar variabel independen. Dan berdasarkan pada tampilan matriks korelasi pada 

lampiran 7, pair-wise correlation antar variabel indepeden semuanya di bawah 0,80 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel 

indepeden. 

Tabel 20 

Hasil Uji Parsial 

Model 
Correlations 

Zero-order Partial Part 

Manfaat 0,495 0,285 0,207 

Kemudahan 0,528 0,360 0,268 

Risiko -0,417 -0,324 -0,238 

Norma Sosial 0,099 -0,055 -0,038 

Kesesuaian 0,523 0,238 0,171 

   Sumber data diolah (2014) : lampiran 7  

 Nilai R
2
dari keseluruhan model cukup tinggi sebesar 51,6% dan nilai parsial 

korelasi juga cukup tinggi, maka tidak ada indikasi terjadinya 

multikolinieritas.Metoda selanjut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor) dan nilai 

tolerance. Nilai VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF<10) dan nilai tolerance yang lebih 

dari 0,10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinieritas dengan variabel bebas 

lainnya. 
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Tabel 21 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

No Variabel VIF Tolerance Simpulan 

1 X1 1,370<10 0,730>0,10 Tidak terjadi multikolinieritas 

2 X2 1,433<10 0,698>0,10 Tidak terjadi multikolinieritas 

3 X3 1,148<10 0,871>0,10 Tidak terjadi multikolinieritas 

4 X4 1,309<10 0,764>0,10 Tidak terjadi multikolinieritas 

5 X5 1,929<10 0,518>0,10 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 6  

 Tabel 21 menunjukkan hasil uji gejala multikolinieritas, berdasarkan hasil uji 

diatas nilai VIF pada keseluruhan model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 

10. Hasil tersebut menunjukkan tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel 

independen. 

c. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metoda ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatanke pengamatan yang 

lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara 

mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 

Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedatisitas. 

Berdasarkan hasil tampilan luaran SPSS pada lampiran 8terlihat pada 

tampilan grafik scatterplotsterhadap gejala heteroskedastisitas pada keseluruhan 

model regresi dapat diamati tidak terjadi pola tertentu pada grafik yang terbentuk. 
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Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena 

jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan, maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plots. Maka 

diperlukan uji statistik yaitu uji Glejser yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil, 

dengan melakukan uji glejser hasil output pada lampiran 8 dengan jelas menunjukkan 

variabel Manfaat (0,48), Kemudahan (0,742), Risiko (0,21), Norma Sosial (0,697) 

dan Kesesuaian (0,860) memiliki nilai signifikansi di atas 0,01. Dengan hasil ini 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model 

regresi yang digunakan, dengan kata lain semua variabel independen yang terdapat 

dalam model ini memiliki varian sebaran yang sama/homogen. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hipotesis pada penelitian ini di uji dengan menggunakan metode regresi linier 

berganda. Metode analisis regresi linier berganda pada dasarnya dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan yang terjadi antara dua atau lebih variabel 

variabel independen dengan satu variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 

metode regresi linier berganda untuk menguji pengaruh langsung dari manfaat yang 

persepsikan (X1), kemudahan yang dipersepsikan (X2), resiko yang dipersepsikan 

(X3), norma sosial yang dipersepsikan (X4), kesesuaian yang dipersepsikan (X5) 

terhadap minat dalam menggunakan mobile banking (Y) yang diolah dengan 

menggunakan spss 17. Hasil dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 22 

Hasil Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0,718 0,516 0,500 

Sumber data diolah (2014) : lampiran 9 

Hasil dari koefisien determinasi yang merupakan output SPSS modelsummary 

pada tabel 22 tersebut menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,516 hal ini berarti 51,6% 

variasi minat keperilakuan menggunakan (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari 

kelima variabel independen manfaat yang dipersepsikan (X1), kemudahan yang 

dipersepsikan (X2), risiko yang dipersepsikan (X3), norma sosial yang dipersepsikan 

(X4), dan kesesuaian yang dipersepsikan (X5). Sedangkan sisanya sebesar 48,4% 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Hasil analisis regresi uji 

Signifikansi Simultan (uji Statistik F) sebagai berikut : 

Tabel 23 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

(Uji Statistik F) 

F Sig 

31,950 0,000 

   Sumber lampiran 9 

 Berdasarkan tabel ANOVA atau F test, dalam tabel 23 tersebut tampak bahwa 

diperoleh nilai F hitung analisis regresi tersebut adalah 31,950 dan nilai signifikansi 

alphanya (nilai probabilitas) sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil 



96 

 

 

 

dari 0,05(< 0,05), maka dapat disimpulkan bahwakoefisien regresi (X1, X2, X3, X4, 

dan X5) tidak sama dengan nol, atau model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi minat keperilakuan menggunakan dan dapat dikatakan pula bahwa 

manfaat, kemudahan, risiko, norma sosial dan kesesuaian yang dipersepsikan  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap minat keperilakuan menggunakan mobile 

banking. Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan uji t. 

 Uji regresi parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara sebuah 

variabel bebas terhadap variabel terikat, sementara sejumlah variabel bebas lainnya 

yang diduga ada pertautannya dengan variabel terikat tersebut bersifat konstan. 

Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang  mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifkansi 0,05 (α=0,05). 

Menginterpretasikan koefisien parameter variabel independen dapat 

menggunakan unstandardized coefficientsmaupun standardized coefficientshanya 

perbedaan dari kedua uji tersebut pada unstandardized coefficients memiliki 

konstanta (lampiran 9) sedangakan standardized coefficients tidak memiliki 

konstanta. Keuntungan dengan menggunakan standardized beta adalah mampu 

mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen dan jika ingin 

membandingkan kontribusi antar variabel independen, maka sebaiknya interpretasi 

persamaan regresi menggunakan standardized beta. Hasil analisis regresi uji t sebagai 

berikut. 
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Tabel 24 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

No Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig 
Beta Beta 

 

Constanta  0,607 -  0,252 - 

1 Persepsi Manfaat  0,223 0,242  3.646 0,000 

2 Persepsi Kemudahan  0,315 0,321  4,719 0,000 

3 Persepsi Resiko -0,192 -0,256 -4,196 0,000 

4 

Persepsi Norma 

Sosial 
-0,063 -0,044 -0,677 0,500 

5 Persepsi Kesesuaian  0.400 0,237  3,003 0,003 

Sumber lampiran 9 

 Hasil pengujian pada tabel 24dari kelima variabel yang dimasukkan dalam 

model regresi empat variabel yang signifikan (manfaat, kemudahan, risiko, dan 

kesesuaian), sedangkan hanya ada satu variabel yang tidak signifikan yaitu variabel 

norma sosial yang dipersepsikan tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansinya yaitu sebesar 0,500 yang berarti melebihi 0,05. 

Sedangkan keempat variabel lainnya mempunyai probabilitas signifikansi kurang dari 

0,05 yang berarti signifikan. Berdasarkan pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

variabel minat perilaku menggunakan (Y) dipengaruhi oleh manfaat (X1),kemudahan 

(X2),risiko (X3),norma sosial (X4), dan kesesuaian (X5), dengan persamaan 

matematis sebagai berikut : 

Y = 0,607+0,223X1+0,315X2-0,192X3-0,063X4+0,400X5+ɛ 
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a. Analisis Hasil Uji Parsial 

Dari pengolahan data pada tabel 24 pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan  memperhatikan tingkat signifikansinya. Selanjutnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta 

Nilai konstanta diperoleh sebesar 0,607 yang menunjukkan besarnya 

minat dalam menggunakan mobile banking (Y) bernilai positif menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan apabila variabel independen persepsi manfaat 

(X1), kemudahan (X2), Risiko (X3), dan norma sosial (X4) serta kesesuaian 

(X5) dianggap tidak ada atau = 0, maka minat dalam menggunakan mobile 

banking (Y) adalah bernilai positif sebesar 0,607. 

2. Manfaat (X1) 

Koefisien regresi manfaat (X1) terhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking (Y) dari perhitungan secara parsial mempunyai pengaruh yang 

positif pada tingkat signifikan 0,05 (α=0,05), dibuktikan dengan besarnya 

koefisien regresi sebesar 0,223 dengan nilai t hitung sebesar 3,646dan dengan 

koefisien beta sebesar 0,242 dengan probabilitas sebesar 0,000 (0,000<0,05) 

maka hipotesis 1 diterima yang menyatakan bahwa dengan mengasumsikan 

ketiadaan variabel independen lainnya, apabila manfaat (X1) mengalami 

peningkatan, maka variabel dependen minat dalam menggunakan (Y) 

cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini konsisten 
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denganpenelitian Cheah et al (2011), Riquelme dan Rios (2010), Lewis et al 

(2010). Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wu 

dan Wang (2004). 

3. Kemudahan (X2) 

Koefisien regresi kemudahan (X2) terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking (Y) dari perhitungan parsial mempunyai 

pengaruh dan bernilai positif pada tingkat signifikansi 0,05 (α=0,05), 

dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar 0,315 dengan nilai t 

hitung 4,719dan dengan koefisien beta sebesar 0,321 dengan probabilitas 

sebesar 0,000 (0,000<0,05) maka hipotesis 2 diterima yang menyatakan 

bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, apabila 

kemudahan (X2) mengalami peningkatan, maka variabel dependen minat 

perilaku dalam menggunakan (Y) akan cenderung mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cheah et al (2011). 

Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wu dan Wang 

(2004) dan Lewis et al (2010). 

4. Risiko (X3) 

Koefisien regresi risiko (X3) terhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking(Y) dari perhitungan parsial mempunyai pengaruh dan bernilai 

negatif pada tingkat signifikansi 0,05 (α=0,05) dibuktikan dengan besarnya 

koefisien regresi sebesar -0,192 dengan nilai t hitung -4,196 dan koefisien 
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beta sebesar -0,046 dan dengan probabilitas sebesar 0,000 (0,000<0,05) maka 

hipotesis 3 diterima yang menyatakan bahwa dengan mengasumsikan 

ketiadaan variabel independen lainnya, apabila variabel risiko (X3) 

mengalami peningkatan, maka variabel dependen minat perilaku dalam 

menggunakan (Y) cenderung akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu dan Wang (2004), 

Cheah et al (2011), Lewis et al (2010)dan Riquelme dan Rios (2010). 

5. Norma Sosial (X4) 

Koefisien regresi norma sosial (X4) terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking(Y) dari perhitungan parsial tidak mempunyai 

pengaruh signifikan dan bernilai negatif pada tingkat signifikansi 0,05 

(α=0,05) dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar -0,063 dengan 

t hitung sebesar -0,677 yang mempunyai nilai jauh dibawah nilai t tabel yaitu 

sebesar 2,1098, dan koefisien beta sebesar -0,044 dengan probabilitas sebesar 

0,500 (0,500>0,05) maka hipotesis 4 ditolak, yang menyatakan bahwa dengan 

mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, apabila variabel 

norma sosial (X4) mengalami peningkatan, maka variabel dependen minat 

perilaku dalam menggunakan (Y) cenderung akan mengalami penurunan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Cheah et al (2011),Namun 

hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Riquelme dan Rios 

(2010). 
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6. Kesesuaian 

Koefisien regresi kesesuaian (X5) terhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking (Y) mempunyai pengaruh signifikan bernilai positif. Hal ini 

dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi 0,400 dengan t hitung sebesar 

3,003 dan koefisien beta 0,237 dengan probabilitas sebesar 0,003 

(0,003<0,05), dari hal tersebut menyatakan bahwa variabel kesesuaian 

mempunyai pengaruh yang signifikan makahipotesis 5 diterima. Dengan 

mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, apabila variabel 

kesesuaian (X5) mengalami peningkatan, maka variabel dependen minat 

perilaku dalam menggunakan (Y) akan mengalami peningkatan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian.Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis et al (2010), Schierz et al 

(2009), dan Wu dan Wang (2004). 

7. Variabel yang Dominan 

Berdasarkan nilai t hitung atau koefisien beta yang terbesar, maka 

variabel yang dominan paling berpengaruh adalah variabel persepsi 

kemudahan (X2) dengan t hitung sebesar 4,719 yang lebih besar dari t tabel 

yaitu sebesar 2,1098 dan koefisien beta (standardized coefficients) sebesar 

0,321. 
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b. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan metode uji regresi linier 

berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan variabel manfaat, kemudahan, 

risiko, norma sosial dan kesesuaian bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

minat dalam menggunakan mobile banking hal tersebut dapat dilihat dari nilai R
2
 

sebesar 0,527. Secara parsial variabel persepsi manfaat, kemudahan, risiko dan norma 

sosial berpengaruh signifikan terhadap minat dalam menggunakanmobile banking. 

Sedangkan variabel persepsi kesesuaian (compatibility) tidak ditemukan 

adanyapengaruh yang signifikan terhadap minat dalam menggunakan mobile 

banking.Dalam pengujian secara parsial dibuktikan pula bahwa hipotesis yang 

menyebutkan variabel yang paling dominan adalah variabel kemudahan (X2). 

Hipotesis tersebut  dinyatakan diterima karena berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

minat dalam menggunakan mobile banking  adalah variabel kemudahan (X2). 

Persepsi kemudahan menjadi paling dominan karena kemudahan adalah hal 

pertama yang akan mempengaruhi kelanjutan proses dari persepsi menjadi 

pertimbangan seseorang mau menerima atau tidak menerima layanan mobile banking. 

Responden lebih berminat bertransaksi menggunakan mobile banking karena mudah 

untuk dipelajari, mobile banking mampu memberikan kemudahan tanpa kesulitan 

untuk bertransaksi dan fleksibel dalam penggunaannya, serta responden dapat 

mengakses dengan mudah layanan yang ditawarkan oleh pihak bank. Sehingga 

mobile banking bukanlah suatu hal yang sulit diterima atau sulit digunakan oleh para 
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responden. Sedangkan alasan kuantitatif bahwa variabel kemudahan (X2) adalah 

variabel yang dominan didasarkan pada nilai beta yang terbesar yaitu 32,1% selain itu 

dapat juga dilihat dari variabel yang mempunyai nilai t hitung paling besar yaitu 

4,719. Adanya pengaruh ini sangat dimungkinkan akan menjadi salah satu 

pertimbangan terpenting nasabah untuk memutuskan menggunakan atau tidak 

menggunakan layanan mobile banking.Adapun hasil pengujian hipotesis 1 sampai 

dengan 5 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Persepsi Manfaat (X1) terhadap Minat Dalam Menggunakan Mobile 

Banking (Y) 

Davis et al (1989) menyatakan kegunaan yang dipersepsikan didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya. Wibowo (2008) menjelaskan bahwa dimensi 

tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi kegunaan dan efektifitas. Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa jika seseorang merasa percaya sistem 

informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika 

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi  kurang berguna maka dia tidak 

akan menggunakannya. 

Dalam penelitian ini menyatakan persepsi manfaat penggunaan berpengaruh 

terhadap minat dalam menggunakan mobile banking, berpengaruhnya variabel 

manfaat yang dipersepsikan terhadap minat dalam menggunakan dikarenakan 

manfaat menggunakan telnologi mobile  sebagai media untuk melakukan transaksi 
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lebih besar daripada kerugiannya. Apabila suatu teknologi tersebut mampu 

memberikan banyak manfaat dan berguna bagi pemakai, maka teknologi tersebut 

akan tetap digunakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Davis et al 

(1989), Cheah et al (2011), dan Riquelme dan Rios (2010). 

Davis et al (1989) membuktikan bahwa pengguna mungkin dapat 

mengevaluasi kegunaan sistem informasi saat pengguna membutuhkannya, tetapi 

sulit untuk mengevaluasi kegunaan sistem informasi tersebut sebelum 

mengimplementasinya. Kesulitan tersebut dapat dihubungkan dengan fakta bahwa 

kegunaan adalah pengukuran yang membutuhkan waktu lama dan dapat dinilai dari 

implementasi sistem informasi. Hasil penelitian Davis et al (1989) menemukan 

pengaruh kegunaan pada minat dalam menggunakan sistem meningkat sepanjang 

waktu. 

Riquelme dan Rios (2010) telah melakukan penelitian dengan menggunakan 

model TAM dengan merujuk persepsi individu terhadap minat untuk menggunakan 

mobile banking. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa manfaat dalam penggunaan 

mempengaruhi seseorang untuk menggunakan teknologi mobile banking, dengan 

efisiensi waktu yang mereka rasakan, manfaat mobile banking dapat membantu 

aktifitas perbankan, sehingga akan memperkuat minat seseorang untuk menggunakan 

mobile banking. 

Cheah et al (2011) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

penerimaan mobile banking  terhadap penduduk di Malaysia. Hasil penelitian tersebut 
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menemukan hubungan yang positif antara variabel manfaat dengan minat dalam 

menggunakan mobile banking. Lewis et al (2010) juga menyebutkan bahwa persepsi 

manfaat memiliki huungan yang signifikan terhadap minat pengguna untuk 

mengadopsi layanan mobile banking. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan sebagian besar penelitian terdahulu 

menemukan bahwa responden merupakan nasabah perbankan yang mengikuti 

perkembangan trend dengan mempertimbangkan manfaat yang akan di dapat dan 

dirasakan dari layanan mobile banking. Namun dari hasil wawancara dengan 

responden yang menggunakan mobile banking, mereka bukan hanya mengikut trend 

perkembangan teknologi tetapi juga memahami berbagai manfaat yang diperoleh dari 

layanan mobile banking. Maka dapat disimpulkan apabila bertransaksi menggunakan 

mobile banking merupakan suatu trend yang berkembang dikalangan responden, 

maka responden akan terpengaruh untuk menggunakan mobile banking dan meskipun 

transaksi melalui mobile banking tidak lagi menjadi suatu trend dikalangan 

responden, responden akan tetap menggunakan mobile banking sebagai layanan yang 

dipercaya karena responden sudah memahami dan mengerti manfaat yang diperoleh 

dari layanan mobile banking. 

2. Persepsi Kemudahan (X2) terhadap Minat dalam Menggunakan Mobile 

Banking (Y) 

Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang tersebut percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas 
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dari usaha (Davis et al, 1989). Kemudahan penggunaan merupakan suatu 

kepercayaan (belief) tentang proses pengambilan keputusan, jika seseorang percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. 

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah 

digunakan maka dia akan menggunakannya.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan 

menunjukkan bahwa hasil dari penelitian persepsi kemudahan penggunaan 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap minat dalam menggunakan mobile 

banking.  Berdasarkan hasil analisis regresi Hasil penelitian tersebut konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Davis et al (1989) dan Cheah et al 

(2011). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wu dan Wang 

(2004). 

Davis et al (1989) meneliti mengenai hunbungan antara kemudahan 

penggunaan yang dipersepsikan dengan minat dalam menggunakan, hasil 

penelitiannya menemukan bahwa kemudahan penggunaan yang dipersepsikan 

merupakan  faktor penentu utama terhadap keperilakuan menggunakan teknologi 

informasi. 

Cheah et al (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penduduk malaysia mengadopsi mobile banking. Sampel yang 

digunakan  adalah 400 penduduk malaysia yang menggunakan perangkat selular yang 

mengetahui tentang mobile banking, kuesioner tersebut hanya kembali dan yang 
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memenuhi kriteria sample hanya 175 kuesioner. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa kemudahan dalam penggunaan memiliki hubungan yang positif 

atau secara signifikan mempunyai pengaruhterhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking. 

Wu dan Wang (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan anatara 

persepsi kemudahan dengan minat dalam menggunakan mobile banking. Hasil 

penelitian Wu dan Wang (2004) menunjukkan tidak ada nilai signifikansi terhadap 

variabel kemudahan, yang berarti bahwa kemudahan dalam penggunaan tidak 

memilki pengaruh terhadap minat dalam menggunakan mobile banking.  

Pada penelitian ini, persepsi kemudahan terbukti secara statistik sangat 

berpengaruh bahkan variabel kemudahan mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap minat dalam menggunakan. Hasil wawancara dengan responden yang telah 

menggunakan mobile banking, sebagian responden menyatakan bahwa mereka 

menggunakan layanan tersebut karena mengikuti perkembangan teknologi yang 

semakin canggih dan semakin mudah dipelajari, dan berlaku pada mobile banking 

yang memiliki cara penggunaansangat mudah untuk bertransaksi serta prosedur-

prosedur bertransaksi yang mudah untuk dipelajari, oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa semakin mudah seseorang menggunakan suatu teknologi tersebut digunakan 

seperti melakukan cek saldo, melakukan transfer atau mengambil informasi 

perbankan, maka semakin besar pula potensi nasabah atau calon pengguna untuk 

berminat menggunakan teknologi mobile banking tersebut. 
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3. Persepsi Risiko (X3) terhadap Minat dalam Menggunakan Mobile 

Banking (Y) 

Menurut Taylor (1974) persepsi risiko adalah aspek yang sangat penting dari 

tingkah laku konsumen karena risiko adalah persepsi yang dapat menyebabkan 

kekecewaan dan kecemasan dalam tingkah laku konsumen. Persepsi terhadap resiko 

paling tinggi kemungkinan terjadi ketika konsumen harus membuat keputusan dalam 

situasi yang tidak pasti namun penting.Wu dan Wang (2004) yang mendasarkan pada 

pavlou (2001), berpendapat bahwa risiko yang dipersepsikan adalah perkiraan 

subyektif konsumen untuk mensederita kerugian dalam menerima hasil yang 

diinginkan. 

Pada penelitian ini, berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan menunjukkan bahwa hasil dari penelitian persepsi risiko mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap minat dalam menggunakan mobile banking. 

Berdasarkan hasil analisis regresi hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Riquelme dan Rios (2010), Lewis et al (2010) dan 

Cheah et al (2011). Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wu 

dan Wang (2004). 

Wu dan Wang (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan antara risiko 

yang dipersepsikan dengan minat keperilakuan menggunakan. Hasil analisis data 

menunjukkan tiga per lima dari total responden sebanyak 310 bahwa responden 

berpengalaman dalam bertransaksi secara online menggunakan mobile commerce. 
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Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang dipersepsikan 

berhubungan secara positif signifikan dengan minat keperilakuan menggunakan.Hal 

tersebut mengasumsikan bahwa responden tersebut memahami risiko potensial dari 

penggunaan mobile commerce karena responden memiliki pemahaman yang baik 

pula terhadap mobile commerce. Walaupun responden memutuskan untuk 

bertransaksi secara online, responden menghindari risiko yang behubungan dengan 

mobile commerce. 

Cheah et al (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penduduk malaysia mengadopsi mobile banking. Sampel yang 

digunakan  adalah 400 penduduk malaysia yang menggunakan perangkat selular yang 

mengetahui tentang mobile banking, kuesioner tersebut hanya kembali dan yang 

memenuhi kriteria risiko dalam penggunaan memiliki hubungan yang negatif atau 

secara signifikan mempunyai pengaruh negatif terhadap minat dalam menggunakan 

mobile banking.  

Riquelme dan Rios (2010)melakukan penelitian dengan menggunakan model 

TAM dengan merujuk persepsi individu terhadap minat untuk menggunakan mobile 

banking, menemukan bahwa adanya korelasi yang negatif antara variabel risiko yang 

dipersepsikan dengan minat dalam menggunakan mobile banking. Hasil penelitian 

juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Lewis et al (2010) 

menemukan bahwa persepsi resiko memiliki hubungan negatif signifikan terhadap 

minat seseorang untuk menerima layanan mobile banking. 
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Risiko yang dipersepsikan mempunyai dua aspek, yaitu ketidakpastian hasil 

dari pilihan konsumen yang dapat diketahui pada masa depan dan ketidakpastian 

sebuah akibat dari suatu pilihan konsumen. Pada penelitian ini persepsi resiko 

memiliki pengaruh terbesar kedua setelah persepsi kemudahan. Bagi pihak bank atau 

penyedia layananrisiko adalah salah satu faktor penting untuk dijadikan sebagai fokus 

paling utama dalam mengembangkan kualitas sistem layanan. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa nasabah yang 

menggunakan mobile banking, kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa yang 

menjadi rasa ketidaknyaman adalah kekhawatiran terhadap kualitas keamanan 

terhadap data privasi nasabah dan berjalannya pemrosesan transaksi yang dirasa oleh 

pengguna kadang masih lamban, sehingga laporan suksesnya transaksi yang telah 

dilakukan jarang bisa diterima.Oleh karena itu, bank dan jasa penyedia layanan 

sebagai provider harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas sistem pelayanan 

seperti keamanan dalam bertransaksi dan terjaminnya data privasi nasabah dengan 

tujuan untuk meningkat rasa kenyamanan pengguna terhadap layanan mobile banking 

yang ditawarkan.Semakin besar risiko yang dihasilkan dari teknologi tersebut, 

semakin berkurang rasa kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi 

menggunakan mobile banking dan semakin kecil pula potensi seseorang untuk 

berkeinginan menggunakan mobile banking. 
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4. Norma Sosial (X4) terhadap Minat dalam Menggunakan Mobile 

Banking(Y). 

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) norma sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap manfaat yang dirasakan dan mempengaruhi minat perilaku 

seseorang dalam pengguna teknologi. Norma sosial diadaptasi dari TRA yang 

mengacu pada pengaruh persepsi apa yang kita pikirkan tentang pendapat orang lain 

jika melihat apa yang kita lakukan. Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa norma sosial 

adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang 

lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan. Norma sosial menunjukkan persepsi seseorang mengenai 

pengharapan yang penting tentang perilaku yang spesifik (Pavlou dan 

Fygenson,2006). Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengaruh yang diberikan 

sebuah lingkungan terhadap calon pengguna teknologi informasi untuk menggunakan 

suatu teknologi informasi yang baru maka semakin besar minat yang timbul dari 

personal calon pengguna tersebut dalam menggunakan teknologi informasi. 

Dalam penelitian ini, berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda 

yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil dari penelitian norma sosial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat dalam menggunakan mobile 

banking. Berdasarkan hasil analisis regresi hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cheah et al (2011). Namun hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Riquelme dan Rios (2010). 



112 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Cheah et al (2011) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penduduk malaysia mengadopsi mobile banking. Sampel digunakan  

adalah  400  penduduk malaysia yang menggunakan perangkat selular dan 

mengetahui tentang mobile banking, kuesioner tersebut hanya kembali dan sample 

hanya 175 kuesioner. Hasil penelitian dari norma sosial dalam penggunaan 

menunjukkan tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap minat dalam 

menggunakan mobile banking. Namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Riquelme dan Rios (2010). 

Riquelme dan Rios (2010) melakukan penelitian untuk mengukur persepsi 

individu dalam menerima dan menggunakan mobile banking Penelitian tersebut 

menggunakan TAM modifikasi. Hasil penelitian yang didapat bahwa norma sosial 

berpengaruh sangat tinggi terhadap minat untuk menggunakan  mobile banking 

karena menurut pendapatnya berbagai pendapat dari orang lain di sekitar mampu 

merubah persepsi seseorang terhadap teknologi baru. 

Norma sosial adalah kebiasaan yang menjad i patokan perilaku dalam suatu 

kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring 

dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya atau sering juga disebut 

sebagai peraturan sosial. Namun pada penelitian ini dengan objek mahasiswa yang 

notabene sebagai pengguna muda yang aktif  terhadap trend perkembangan teknologi, 

norma sosial tidak berlaku atau tidak berkembang dan tidak bisa mempengaruhi 

minat seseorang  untuk menerima atau  menggunakan  mobile banking hasil 

penelitian secara statistik juga di dukung dengan hasil wawancara peneliti dengan 
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responden  yang  menggunakan mobile banking. Dari hasil wawancara 

menyimpulkan bahwa sebagian besar alasan mereka yang menggunakan mobile 

banking bukan berdasarkan  pengaruh pihak luar dan pendapat orang lain tetapi 

mereka menggunakan mobile banking karena sudah menjadi suatu kebutuhan 

pekerjaan mereka yang menuntut kecepatan dalam proses bertransaksi. 

5. Kesesuaian (X5) terhadap Minat dalam Menggunakan Mobile 

Banking(Y) 

Kesesuaian (compatibility) mengacu pada kecocokan inovasi dengan nilai-

nilai dan keyakinan pengguna dengan ide-ide dan kebutuhan sebelum 

diperkenalkannya inovasi-inovasi baru. Menurut Robinson (2009)kesesuaian yang 

dipersepsikan adalah derajat dimana suatu inovasi produk konsisten dengan nilai, 

kepercayaan, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini dari pengguna inovasi 

produk tersebut. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kesesuaian yang dipersepsikan  

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat dalam menggunakan mobile 

banking dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu dan wang (2004) 

melakukan penelitian mengenai hubungan antara kesesuaian yang dipersepsikan 

dengan minat keperilakuan menggunakan mobile banking. Pada penelitian tersebut 

menemukan bahwa kesesuaian merupakan pengaruh besar terhadap minat dalam 

menggunakan teknologi dan berhubungan secara positif signifikan. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Schierz (2010). Schierz memasukkan 

konstruk kesesuaian sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi minat dalam 

menggunakan layanan mobile banking, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kesesuaian memiliki hubungan positif signifikan terhadap minat untuk menggunakan 

, hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian dari Lewis et al 

(2010). 

Dapat diasumsikan  bahwa responden  tersebut  memahami kebutuhan saat ini 

dan responden memiliki pemahaman yang baik pula terhadap inovasi produkmobile 

commerce. Sesuainya transaksi dengan gaya hidup, kebiasaan dan  kebudayaan dapat 

meningkatkan suatu rasa kenyamanan pada saat melakukan  transaksi mobile 

banking,  selain itu minat untuk menggunakan  mobile banking juga dipengaruhi oleh 

faktor kesesuaian akan  layanan yang ditawarkan karena seseorang atau individu akan 

tertarik untu menggunakan mobile banking apabila dia menemukan layanan yang 

sesuai dengan kebutuhannya. Rasa nyaman yang ditimbulkan bisa memicu 

meningkatnya intensitas seseorang  dalam  melakukan transaksi menggunakan mobile 

banking, dan sebaliknya apabila seseorang tidak merasakan kenyamanan dalam 

bertransaksi  maka intensitasnya dalam melakukan transaksi menggunakan mobile 

banking akan menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini telah menguji faktor utama yang menentukan (determinan) 

minat keperilakuan seseorang untuk menggunakan mobile banking dengan model 

Theory Acceptance Model (TAM) dan memasukkan beberapa konstruk dari model 

Innovation Diffusion Theory (IDT) serta menambah variabel norma sosial yang 

diadaptasi dari model TRA. Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa minat dalam menggunakan mobile banking ditentukan oleh persepsi manfaat, 

kemudahan, risiko, norma sosial dan kesesuaian. Berikut adalah kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa secara simultan, variabel manfaat (X1), kemudahan (X2), 

risiko (X3), norma sosial (X4), dan kesesuaian (X5) dalam konsep persepsi 

berpengaruh terhadap minat dalam menggunakan (Y)  menunjukkan bahwa 

koefisien regresi (X1,X2,X3,X4, dan X5) tidak sama dengan nol atau model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi minat dan dapat dikatakan pula 

kelima variabel bebas tersebut secara bersama-sama dapat membentuk minat 

seseorang untuk menggunakan layanan mobile banking. 
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2. Secara parsial, hasil dari pengujian regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel manfaat (X1), kemudahan (X2), risiko (X3), dan Kesesuaian 

(X4) dalam konsep persepsi menunjukkan masing-masing variabel 

mempunyai pengaruh terhadap minat dalam menggunakan (Y) dengan tingkat 

signifikansi dibawah 0,05 (α=0,05) yaitu variabel manfaat sebesar 0,000 

(0,000<0,05), kemudahan sebesar 0,000 (0,000<0,05), risiko (0,000<0,05), 

dan kesesuaian  sebesar (0,003<0,05). Sedangkan konstruk lain yang tidak 

memberikan pengaruh secara parsial dalam penelitian ini adalah konstruk 

norma sosial (X4). Hasil regresi menunjukkan secara perhitungan parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan dan bernilai negatif pada tingkat signifikansi 

0,05 (α=0,05) dibuktikan dengan besarnya koefisien regresi sebesar -0,063 

dengan t hitung sebesar -0,677 yang mempunyai nilai jauh dibawah nilai t 

tabel yaitu sebesar 2,1098, dan koefisien beta sebesar -0,044 dengan 

probabilitas sebesar 0,500 (0,500>0,05) maka hipotesis 4 ditolak dan 

diabaikan karena tidak ada pengaruh yang signifikan norma sosial terhadap 

minat untuk menerima atau menggunakan mobile banking.  

3. Dari hasil pengujian diketahui bahwa variabel kemudahan (X2) mempunyai 

pengaruh yang paling dominan terhadap minat dalam menggunakan (Y) 

dengan t hitung sebesar 4,719. Variabel kemudahan menjadi faktor yang 

paling dominan karena selain faktor mengikuti perkembangan trend, 

responden saat ini mengutamakan dan menginginkan hal yang lebih praktis, 
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mudah, cepat dan fleksibel dalam bertransaksi karna mampu meningkatkan 

efektifitas kerja. 

B. Implikasi Penelitian 

Pada dunia perbankan dan asuransi ataupun lembaga-lembaga keuangan lain 

sama sekali tidak dapat dilepaskan dari TI sebagai bagian utama penunjang kinerja 

dan proses dibelakangnya. Maka bukan hal yang mengherankan lagi jika nasabah 

menginginkan transaksi yang fleksibel dan transaksi bisa berjalan dalam hitungan 

tidak lebih dari hitungan menit bahkan detik, disinilah fungsi utama dari suatu 

layanan yang diciptakan dari sistem perbankan berbasis teknologi mobile dengan 

menjalin kerja sama antara operator selular. Jika pihak perbankan mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan 

dan kesenangan pelanggan maka hal tersebut akan mengantarkan pada suatu motivasi 

nasabah untuk bersedia menggunakan berbagai layanan yang disediakan oleh pihak 

perbankan. 

Hasil dari penelitian telah menunjukkan bahwa model IDT yang ditinjau 

kembali dapat digunakan untuk memprediksi penggunaan dan adopsi transaksi 

mobile banking, hal ini dibuktikan dengan konstruk pada model IDT  yang 

dimasukkan dalam model TAM mampu memberikan pengaruh besar dan bermanfaat 

terhadap motivasi yang mendasari minat seseorang untuk menggunakan layanan 

mobile banking. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pelayanan sistem 

transaksi dengan kebutuhan seseorang menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan 

dalam dunia perbankan saat ini. 
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Risiko yang ditimbulkan dari suatu teknologi harus dijadikan sebagai suatu 

pusat perhatian khusus untuk bisa direduksi kembali karena pada aspek ini, risiko 

yang ditimbulkan dari suatu sistem teknologi (mobile banking) seperti sistem 

keamanan bertransaksi, keamanan data privasi nasabah dan lain sebagainya jika 

diabaikan atau tidak di reduksi dengan baik, maka dengan mudah dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan minat nasabah untuk menggunakan mobile banking. 

Kesesuaian (compatibility) dari layanan mobile banking yang dapat menjangkau 

semua user menggunakan berbagai jenis perangkat mobile terhadap kualitas loading 

dan akses layanan data cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, perlu 

dipertahankan karena hal tersebut merupakan daya tarik yang bisa menimbulkan atau 

membentuk berbagai persepsi positif terhadap kualitas layanan perbankan.  

Pada dasarnya semua ketersediaan akan informasi terkait dengan kualitas 

pelayanan prima yang diberikan terhadap nasabah, kegiatan transaksi yang 

ditawarkan, keamanan dalam bertransaksi, manfaat yang diperoleh dan kemudahan 

bagi pengguna dalam melakukan transaksi dapat memicu terbentuknya tanggapan 

positif masyarakat terhadap teknologi sistem, dari tanggapan positif akan 

menimbulkan rasa kepercayaan yang bisa meningkatkan motivasi nasabah untuk 

menggunakan layanan sistem mobile banking. 

C. Saran 

Faktor kemudahan merupakan faktor yang paling berpengaruh dominan 

terhadap minat menggunakan, oleh karena itu kelebihan yang dimiliki mobile banking 
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seperti prioritas akses layanan data yang lebih mudah dan cepat, mudahnya prosedur-

prosedur untuk melakukan transaksi, cara penggunaan yang mudah dan fleksibel serta 

tarif yang terjangkau dari sistem perbankan berbasis mobile harus dipertahankan 

untuk memberikan kepuasan nasabah dalam bertransaksi sehingga teknologi layanan 

mobile banking tetap menjadi pilihan nasabah. Kemudian resiko merupakan faktor 

yang mempunyai pengaruh negatif yang bisa memperhambat bahkan menghilangkan 

minat nasabah untuk menggunakan mobile banking, berbagai perspektif negatif 

terhadap kebocoran data privasi nasabah, keamanan dalam bertransaksi, dan transaksi 

tidak bisa berjalan lancar karena trouble pada server harus di jadikan fokus utama 

untuk diperbaiki dan menjaga kualitas layanan service.  

Peran teknologi informasi (TI) di dunia perbankan sangat utama, kendati bisa 

dikatakan apabila tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan kurang efisiennya 

proses internal dan eksternal serta sangat mempengaruhi kinerja dan peforma 

perusahaan itu sendiri. Maka, sebaiknya konsistensi dalam menjaga dan memanjakan 

nasabah dengan berbagai cara program menarik, kemudian menawarkan keuntungan 

yang diperoleh dari layanan mobile banking merupakan hal yang cukup efektif dan 

terus dipertahankan agar terjalinnya suatu kekuatan engagement antara pihak bank 

terhadap nasabah karena keterikatan antara nasabah dengan pihak bank tidak bisa 

terwujud jika nasabah belum merasakan kesenangan dan kepuasan atas pelayanan 

yang diberikan oleh bank. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Objek penelitian digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya di 

lingkup mahasiswa yang belum menggunakan layanan mobile banking dan hanya 

menggunakan lima variabel sebagai indikator utama untuk mengukur suatu 

penerimaan sistem, sehingga tidak dapat mewakili penggunaan mobile banking untuk 

semua kegiatan transaksi dengan wilayah yang lebih luas. Sebaiknya, pada penelitian 

berikutnya dengan konteks yang sama untuk memasukkan atau menambah variabel-

variabel lainnya sebagai dasar dari pembuatan suatu indicator penelitian serta 

memperluas jangkauan dan menambahkan jumlah populasi agar hasil penelitian yang 

dilakukan dapat lebih digeneralisasi. 
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LAMPIRAN  

 

 

Kepada : 

Yth: Bapak/Ibu/Saudara 

Di Tempat 

 

 Saya adalah Mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu  Administrasi, Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Determinan Minat Keperilakuan dalam 

Menggunakan Mobile Banking” penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan 

dijenjang pendidikan Strata Satu (S1). 

 Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara 

untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut 

ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. 

Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiannya. 

 Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

Cornezzia Yanuardinda  

 

KUESIONER PENELITIAN 



 

 

 

 

Mobile Banking adalah fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti 

handphone dengan penyedia fasilitas yang hampir sama dengan ATM kecuali mengambil 

uang cash yang merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi mobile yang 

digunakan dalam domain komersial, mobile banking ini mengkombinasikan teknologi 

informasi dan aplikasi bisnis secara bersama. 

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Pertanyaan tentang karakteristik responden di bawah ini mohon di jawab dengan 

memberi tanda cek (√) pada tempat yang tersedia. 

1. Jenis Kelamin  :  laki-laki   perempuan 

2. Jenjang Pendidikan :  D3  S1  S2 

S3  lainnya 

3. Apakah  anda mengetahui dan mengerti tentang layanan mobile banking ? 

Ya  Tidak 

4. Apakah anda pernah menggunakan mobile banking? 

Ya  Tidak 

5. Bila pernah, sudah berapa lama pengalaman anda menggunakan mobile banking? 

< 1 tahun  >1 tahun-3 tahun  > 3tahun 

6. Bila pernah, seberapa sering anda bertransaksi ? 

Selalu    Jarang 

 

 



 

 

 

 

ITEM-ITEM PERNYATAAN : 

 Item-item pertanyaan berikut ini diisi bila bapak/ibu/saudara belum pernah 

menggunakan  mobile banking dalam bertransaksi. Bapak/ibu/saudara cukup memilih salah 

satu jawaban dengan cara memberi tanda tick mark (√) pada tempat yang tersedia terhadap 

setiap pernyataan dengan keterangan sebagai berikut : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  5. CS = Cukup Setuju 

2. TS = Tidak Setuju   6. S = Setuju 

3. CTS = Cukup Tidak Setuju  7. SS = Sangat Setuju 

4. R = Ragu-Ragu 

A. Manfaat yang dipersepsikan. 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 
Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan efisiensi kerja saya 

(mempercepat proses transaksi). 

       

2 
Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan fleksibilitas (menghemat 

biaya). 

       

3 
Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan meningkatkan efektifitas (menghemat 

waktu dalam kegiatan proses transaksi). 

       

4 
Saya berpikir bahwa menggunakan layanan mobile 

banking akan memberi saya kontrol yang lebih besar 

terhadap transaksi-transaksi perbankan saya. 

       

 

B. Kemudahaan penggunaan yang dipersepsikan. 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 
Saya berpikir bahwa sangat mudah untuk 

menggunakan layanan mobile banking. 

       

2 
Saya berpikir bahwa sangat mudah untuk 

mempelajari penggunaan mobile banking 
       

3 
Saya berpikir bahwa mobile banking memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi 

       

 

 



 

 

 

 

Keterangan : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  5. CS = Cukup Setuju 

2. TS = Tidak Setuju   6. S = Setuju 

3. CTS = Cukup Tidak Setuju  7. SS = Sangat Setuju 

4. R = Ragu-Ragu 

Lanjutan dari kemudahan yang dipersepsikan 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

4 
Saya berpikir bahwa mobile banking sangat fleksibel 

dalam penggunaannya. 
       

 

C. Resiko yang dipersepsikan 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 
Saya berpikir bahwa bertransaksi (cek saldo, transfer 

dana, isi pulsa, pembayaran tagihan listrik dll) dengan 

mobile banking merupakan hal yang beresiko. 

       

2 

Saya ragu bahwa penggunaan telepon genggam untuk 

bertransaksi perbankan (cek saldo, transfer dana, isi 

pulsa, pembayaran tagihan listrik dll) akan berjalan 

secara memuaskan 

       

3 

Melakukan transaksi-transaksi perbankan 

menggunakan telepon genggam merupakan hal yang 

berisiko karena kita bisa kehilangan atau lupa 

meletakkan telepon genggam tersebut. 

       

4 
Saya berpikir bahwa keamanan bertransaksi melalui 

mobile banking merupakan hal yang beresiko. 
       

 

D. Norma sosial yang dipersepsikan 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 

Bila saya menggunakan sebuah telepon genggam 

untuk bertransaksi perbankan (cek saldo, transfer 

dana, isi pulsa, pembayaran tagihan listrik dll), hal 

tersebut akan memberikan saya status yang lebih 

tinggi diantara rekan-rekan saya 

       

2 

Jika saya menggunakan sebuah telepon genggam 

untuk transaksi-transaksi perbankan(cek saldo, 

transfer dana, isi pulsa, pembayaran tagihan 

telepon,listrik dll) ,saya akan lebih bergengsi diantara 

rekan-rekan saya daripada mereka yang belum 

menggunakannya. 

       

 



 

 

 

 

Keterangan : 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  5. CS = Cukup Setuju 

2. TS = Tidak Setuju   6. S = Setuju 

3. CTS = Cukup Tidak Setuju  7. SS = Sangat Setuju 

4. R = Ragu-Ragu 

Lanjutan dari norma sosial yang dipersepsikan 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

3 

Menggunakan sebuah telepon genggam untuk 

transaksi-transaksi perbankan (cek saldo, isi pulsa, 

transfer dana, pembayaran tagihan telepon,listrik dll) 

akan membuat saya lebih trendi atau tidak 

ketinggalan jaman. 

       

E. Kesesuaian yang dipersepsikan. 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 
Sebagian besar berbagai macam transaksi saya dapat 

dipenuhi dengan penggunaan mobile banking secara 

online. 

       

2 
Penggunaan mobile banking secara online sesuai 

dengan gaya hidup saya. 
       

3 
Penggunaan mobile banking secara online sangat 

sesuai dengan keinginan saya untuk bertransaksi. 

       

 

F. Minat keperilakuan menggunakan 

No Pernyataan STS TS CTS R CS S SS 

1 
Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan 

sebuah telepon genggam tersedia di bank saya, maka 

saya berminat untuk menggunakan mobile banking. 

       

2 

Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan 

sebuah telepon genggam tersedia di bank saya, saya 

memprediksi pasti akan menggunakan mobile 

banking. 

       

3 
Apabila transaksi-transaksi perbankan menggunakan 

sebuah telepon genggam tersedia di bank saya, saya 

akan menggunakannya secara teratur. 

       

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

DISTRIBUSI FREKUENSI 

 

Manfaat (X1.1) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 6 3.8 3.8 3.8 

3.00 9 5.8 5.8 9.6 

4.00 19 12.2 12.2 21.8 

5.00 26 16.7 16.7 38.5 

6.00 65 41.7 41.7 80.1 

7.00 31 19.9 19.9 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

Manfaat (X1.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 1.3 1.3 1.3 

2.00 5 3.2 3.2 4.5 

3.00 14 9.0 9.0 13.5 

4.00 14 9.0 9.0 22.4 

5.00 28 17.9 17.9 40.4 

6.00 65 41.7 41.7 82.1 

7.00 28 17.9 17.9 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Manfaat (X1.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.9 1.9 1.9 

2.00 8 5.1 5.1 7.1 

3.00 15 9.6 9.6 16.7 

4.00 19 12.2 12.2 28.8 

5.00 26 16.7 16.7 45.5 

6.00 58 37.2 37.2 82.7 

7.00 27 17.3 17.3 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

Manfaat (X1.4) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 .6 .6 .6 

3.00 7 4.5 4.5 5.1 

4.00 20 12.8 12.8 17.9 

5.00 32 20.5 20.5 38.5 

6.00 62 39.7 39.7 78.2 

7.00 34 21.8 21.8 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kemudahan (X2.1) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.9 1.9 1.9 

2.00 3 1.9 1.9 3.8 

3.00 6 3.8 3.8 7.7 

4.00 24 15.4 15.4 23.1 

5.00 41 26.3 26.3 49.4 

6.00 54 34.6 34.6 84.0 

7.00 25 16.0 16.0 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

Kemudahan (X2.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 1 .6 .6 .6 

2.00 5 3.2 3.2 3.8 

3.00 4 2.6 2.6 6.4 

4.00 31 19.9 19.9 26.3 

5.00 53 34.0 34.0 60.3 

6.00 47 30.1 30.1 90.4 

7.00 15 9.6 9.6 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudahan (X2.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 1.3 1.3 1.3 

2.00 2 1.3 1.3 2.6 

3.00 9 5.8 5.8 8.3 

4.00 19 12.2 12.2 20.5 

5.00 31 19.9 19.9 40.4 

6.00 54 34.6 34.6 75.0 

7.00 39 25.0 25.0 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Kemudahan (X2.4) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 2 1.3 1.3 1.3 

2.00 2 1.3 1.3 2.6 

3.00 9 5.8 5.8 8.3 

4.00 19 12.2 12.2 20.5 

5.00 39 25.0 25.0 45.5 

6.00 62 39.7 39.7 85.3 

7.00 23 14.7 14.7 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko (X3.1) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 17 10.9 10.9 10.9 

2.00 27 17.3 17.3 28.2 

3.00 23 14.7 14.7 42.9 

4.00 14 9.0 9.0 51.9 

5.00 26 16.7 16.7 68.6 

6.00 29 18.6 18.6 87.2 

7.00 20 12.8 12.8 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

Risiko (3.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 23 14.7 14.7 14.7 

2.00 35 22.4 22.4 37.2 

3.00 25 16.0 16.0 53.2 

4.00 18 11.5 11.5 64.7 

5.00 26 16.7 16.7 81.4 

6.00 14 9.0 9.0 90.4 

7.00 15 9.6 9.6 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko (X3.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 8 5.1 5.1 5.1 

2.00 10 6.4 6.4 11.5 

3.00 22 14.1 14.1 25.6 

4.00 21 13.5 13.5 39.1 

5.00 34 21.8 21.8 60.9 

6.00 43 27.6 27.6 88.5 

7.00 18 11.5 11.5 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

Risiko (X3.4) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 12 7.7 7.7 7.7 

2.00 30 19.2 19.2 26.9 

3.00 13 8.3 8.3 35.3 

4.00 16 10.3 10.3 45.5 

5.00 25 16.0 16.0 61.5 

6.00 46 29.5 29.5 91.0 

7.00 14 9.0 9.0 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Norma Sosial (X4.1) 

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 4 2.6 2.6 2.6 

2.00 2 1.3 1.3 3.8 

3.00 2 1.3 1.3 5.1 

4.00 23 14.7 14.7 19.9 

5.00 33 21.2 21.2 41.0 

6.00 74 47.4 47.4 88.5 

7.00 18 11.5 11.5 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

Norma Sosial (X4.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.9 1.9 1.9 

2.00 4 2.6 2.6 4.5 

3.00 9 5.8 5.8 10.3 

4.00 35 22.4 22.4 32.7 

5.00 41 26.3 26.3 59.0 

6.00 49 31.4 31.4 90.4 

7.00 15 9.6 9.6 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Sosial (X4.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 4 2.6 2.6 2.6 

3.00 5 3.2 3.2 5.8 

4.00 16 10.3 10.3 16.0 

5.00 34 21.8 21.8 37.8 

6.00 65 41.7 41.7 79.5 

7.00 32 20.5 20.5 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Kesesuaian (X5.1) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 .6 .6 .6 

3.00 4 2.6 2.6 3.2 

4.00 12 7.7 7.7 10.9 

5.00 48 30.8 30.8 41.7 

6.00 71 45.5 45.5 87.2 

7.00 20 12.8 12.8 100.0 

Total 156 100.0 100.0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian (X5.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 1 .6 .6 .6 

3.00 4 2.6 2.6 3.2 

4.00 9 5.8 5.8 9.0 

5.00 59 37.8 37.8 46.8 

6.00 67 42.9 42.9 89.7 

7.00 16 10.3 10.3 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

Kesesuaian (X5.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 2 1.3 1.3 1.3 

3.00 5 3.2 3.2 4.5 

4.00 15 9.6 9.6 14.1 

5.00 45 28.8 28.8 42.9 

6.00 64 41.0 41.0 84.0 

7.00 25 16.0 16.0 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 
Minat (Y1.1) 



 

 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 3 1.9 1.9 1.9 

2.00 18 11.5 11.5 13.5 

3.00 20 12.8 12.8 26.3 

4.00 12 7.7 7.7 34.0 

5.00 34 21.8 21.8 55.8 

6.00 55 35.3 35.3 91.0 

7.00 14 9.0 9.0 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

Minat (Y1.2) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 16 10.3 10.3 10.3 

3.00 12 7.7 7.7 17.9 

4.00 29 18.6 18.6 36.5 

5.00 40 25.6 25.6 62.2 

6.00 46 29.5 29.5 91.7 

7.00 13 8.3 8.3 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Minat (Y1.3) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2.00 11 7.1 7.1 7.1 

3.00 18 11.5 11.5 18.6 

4.00 20 12.8 12.8 31.4 

5.00 38 24.4 24.4 55.8 

6.00 51 32.7 32.7 88.5 

7.00 18 11.5 11.5 100.0 

Total 156 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

UJI VALIDITAS 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .653
**
 .536

**
 .609

**
 .826

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X1.2 Pearson Correlation .653
**
 1 .723

**
 .575

**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X1.3 Pearson Correlation .536
**
 .723

**
 1 .540

**
 .853

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X1.4 Pearson Correlation .609
**
 .575

**
 .540

**
 1 .788

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 156 

X1 Pearson Correlation .826
**
 .888

**
 .853

**
 .788

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 
Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .695
**
 .581

**
 .563

**
 .845

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X2.2 Pearson Correlation .695
**
 1 .673

**
 .507

**
 .848

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 



 

 

 

 

X2.3 Pearson Correlation .581
**
 .673

**
 1 .641

**
 .865

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X2.4 Pearson Correlation .563
**
 .507

**
 .641

**
 1 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 156 

X2 Pearson Correlation .845
**
 .848

**
 .865

**
 .806

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .377
**
 .364

**
 .438

**
 .744

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X3.2 Pearson Correlation .377
**
 1 .288

**
 .584

**
 .764

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X3.3 Pearson Correlation .364
**
 .288

**
 1 .367

**
 .653

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 156 

X3.4 Pearson Correlation .438
**
 .584

**
 .367

**
 1 .809

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 156 

X3 Pearson Correlation .744
**
 .764

**
 .653

**
 .809

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4 

X4.1 Pearson Correlation 1 .377
**
 .364

**
 .438

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 

X4.2 Pearson Correlation .377
**
 1 .288

**
 .584

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 

X4.3 Pearson Correlation .364
**
 .288

**
 1 .367

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 

X4 Pearson Correlation .438
**
 .584

**
 .367

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  X5.1 X5.2 X5.3 X5 

X5.1 Pearson Correlation 1 .604
**
 .544

**
 .837

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 

X5.2 Pearson Correlation .604
**
 1 .605

**
 .855

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 

X5.3 Pearson Correlation .544
**
 .605

**
 1 .858

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 

X5 Pearson Correlation .837
**
 .855

**
 .858

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

 

 

 

 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .750
**
 .770

**
 .908

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 156 156 156 156 

Y1.2 Pearson Correlation .750
**
 1 .904

**
 .943

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 156 156 156 156 

Y1.3 Pearson Correlation .770
**
 .904

**
 1 .950

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 156 156 156 156 

Y Pearson Correlation .908
**
 .943

**
 .950

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 156 156 156 156 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

UJI RELIABILITAS 

X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.857 .860 4 

 

X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.861 .862 4 

 

X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.731 .730 4 

 

X4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.687 .691 3 

 



 

 

 

 

 

 

X5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.805 .808 3 

 

Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.923 .927 3 

 

 
  



 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 156 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.89581533 

Most Extreme Differences Absolute .051 

Positive .040 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .642 

Asymp. Sig. (2-tailed) .805 

a. Test distribution is Normal. 



 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 156 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.89581533 

Most Extreme Differences Absolute .051 

Positive .040 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z .642 

Asymp. Sig. (2-tailed) .805 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 7 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kesesuaian, 

Risiko, Norma 

Sosial, Manfaat, 

Kemudahan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .718
a
 .516 .500 2.94368 

a. Predictors: (Constant), Kesesuaian, Risiko, Norma Sosial, Manfaat, 

Kemudahan 

b. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model Kesesuaian Risiko Norma Sosial Manfaat Kemudahan 

1 Correlations Kesesuaian 1.000 -.076 -.450 -.382 -.503 

Risiko -.076 1.000 .137 .290 .127 

Norma Sosial -.450 .137 1.000 .074 .306 

Manfaat -.382 .290 .074 1.000 .041 

Kemudahan -.503 .127 .306 .041 1.000 

Covariances Kesesuaian .018 .000 -.006 -.003 -.004 

Risiko .000 .002 .001 .001 .000 

Norma Sosial -.006 .001 .009 .000 .002 

Manfaat -.003 .001 .000 .004 .000 

Kemudahan -.004 .000 .002 .000 .004 

a. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .607 2.409  .252 .801      

Manfaat .223 .061 .242 3.646 .000 .495 .285 .207 .730 1.370 

Kemudahan .315 .067 .321 4.719 .000 .528 .360 .268 .698 1.433 

Risiko -.192 .046 -.256 -4.196 .000 -.417 -.324 -.238 .871 1.148 

Norma 

Sosial 

-.063 .093 -.044 -.677 .500 .099 -.055 -.038 .764 1.309 

Kesesuaian .400 .133 .237 3.003 .003 .523 .238 .171 .518 1.929 

a. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 

 

 

 

  



 

 

 

 

LAMPIRAN 8 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.193 1.313  2.431 .016      

Manfaat -.067 .033 -.181 -1.998 .048 -.247 -.161 -.155 .730 1.370 

Kemudahan -.012 .036 -.031 -.329 .742 -.089 -.027 -.026 .698 1.433 

Risiko .058 .025 .194 2.331 .021 .259 .187 .181 .871 1.148 

Norma 

Sosial 

-.020 .051 -.035 -.390 .697 -.079 -.032 -.030 .764 1.309 

Kesesuaian .013 .073 .019 .177 .860 -.122 .014 .014 .518 1.929 

a. Dependent Variable: AbsUi 



 

 

 

 

LAMPIRAN 9 

UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kesesuaian, 

Risiko, Norma 

Sosial, Manfaat, 

Kemudahan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .718
a
 .516 .500 2.94368 

a. Predictors: (Constant), Kesesuaian, Risiko, Norma Sosial, Manfaat, 

Kemudahan 

b. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1384.286 5 276.857 31.950 .000
a
 

Residual 1299.791 150 8.665   

Total 2684.077 155    

a. Predictors: (Constant), Kesesuaian, Risiko, Norma Sosial, Manfaat, Kemudahan 

b. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .607 2.409  .252 .801      

Manfaat .223 .061 .242 3.646 .000 .495 .285 .207 .730 1.370 

Kemudahan .315 .067 .321 4.719 .000 .528 .360 .268 .698 1.433 

Risiko -.192 .046 -.256 -4.196 .000 -.417 -.324 -.238 .871 1.148 

Norma 

Sosial 

-.063 .093 -.044 -.677 .500 .099 -.055 -.038 .764 1.309 

Kesesuaian .400 .133 .237 3.003 .003 .523 .238 .171 .518 1.929 

a. Dependent Variable: Minat menggunakan mobile banking 
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