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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan konstruk kerangka model penelitian, penelitian terdahulu

dan pengembangan hipotesis. Pembahasan dilakukan secara berurutan konsep

minat perilaku terhadap penggunaan jasa mobile banking, hipotesis sikap

terhadap minat perilaku, hipotesis norma subjektif terhadap minat perilaku,

hipotesis, kontrol persepsi perilaku terhadap perilaku dan pengaruh minat

perilaku terhadap perilaku.

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Studi ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Hsiang (2003), Nguyen (2012), Heong Pok (2003), Taylor and

Todd (1995), Kazemi (2013). Menurut Hsiang (2003) dalam penelitiannya di

taiwan menjelaskan bahwa sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat untuk

berperilaku dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat

dalam menggunakan internet. Nguyen (2012) menunjukkan hal yang berbeda

dengan penelitian Hsiang (2003), Nguyen (2012) menyatakan bahwa persepsi

kegunaan, persepsi kemudahan dalam menggunakan, norma subjektif dan

persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif terhadap minat dalam

menggunakan mobile banking. Heong pok (2003) menjelaskan dalam

penelitiannya bahwa sikap, norma subjektif memiliki pengaruh positif terhadap

minat untuk perilaku, sedangkan persepsi kontrol perilaku tidak memiliki

pengaruh terhadap minat dalam berperilaku.
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual
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Gambar 3.2: Model Penelitian

Decomposed Theory Of Planned Behavior (DTPB) teori adalah pengembangan

akan Theory Of Planned Behavior (TPB). Menurut penelitian Hsiang (2003)

menjelaskan bahwa norma subjektif dibedakan mengenai perilaku individu yang

diukur melalui kontrol persepsi keperilakuan dan minat keperilakuan. Minat

perilaku disini juga diukur melalui sikap terhadap perilaku dan norma subjektif.

Ajzen mengembangkan TPB melalui meramalkan pengukuran atas kontrol

persepsi perilaku dapat ditambah melalu item keyakinan sendiri yang akan

semakin baik dalam mengkontrol. TPB sangat sukses diaplikasikan dalam

menginvestigasikan adopsi dan penggunaan suatu model IT. Sikap terhadap
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perilaku merupakan perasaan positif atau negatif seseorang untuk melakukan

perilaku tertentu Davis (1989). Lee (2008) Menyatakan bahwa sikap mengacu

pada persepsi individu itu sendiri, baik menguntungkan atau tidak

menguntungkan terhadap perilaku tertentu. Dengan kata lain, sikap seseorang

juga dapat dilihat dari kepercayaan seseorang untuk mau menggunakan sebuah

sistem.

Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat) seseorang untuk

melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007). Menurut Havelka (2004)

minat adalah kemungkinan subyektif bahwa individu akan melakukan perilaku

yang spesifik, dengan mempertimbangkan tipe dari kepercayaan yang

merupakan target individu dan atribut dari perilaku. Fang (2004) yang

menyatakan bahwa minat perilaku merupakan prediksi yang baik dari

penggunaan teknologi oleh pemakai sistem. Menurut Nazar (2008), minat terdiri

dari dua elemen yaitu minat terhadap perilaku dan kemungkinan akan melakukan

perilaku. Dalam penelitian ini, minat perilaku nasabah ditunjukkan dengan

manfaat dan kemudahan yang akan didapatkan pada saat menggunakan mobile

banking. Minat perilaku tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dari

nasabah dalam penggunaan mobile banking.

3.2 Pengembangan Hipotesis

3.2.1 Persepsi Kegunaan (Perceived usefullness) terhadap Sikap

Sikap diestimasikan mempengaruhi hasil tertentu yang dimana diipengaruhi

oleh beberapa motivasi dari faktor sosial ekonomi. Berdasarkan  teori motivasi,

faktor ekonomi sosial diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu ekstrinsik

motivasi dan intrinsik motivasi. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala

sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut
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mendapatkan kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena

rangsangan lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seseorang

sedang melakukan hobby. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala

elemen – elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi

faktor utama yang membuat seseoraang termotivasi, seperti status maupun

kompensasi. Persepsi kegunaan merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik.

Elemen persepsi kegunaan diadopsi dari TAM (Davis 1989). Persepsi kegunaan

adalah tingkatan dimana kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan

teknologi akan meningkatkan performance (Davis 1989).

Sikap didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif seseorang untuk

melakukan perilaku tertentu (Davis1989). Dengan kata lain, sikap sesorang juga

dapat dilihat dari kepercayaan seseorang untuk mau menggunakan sebuah

sistem. Kepercayaan pengguna mobile banking dapat ditunjukkan melalui

informasi yang tercantum dalam berbagai sumber literatur maupun media massa.

Kepercayaan terhadap berbagai informasi akan menghasilkan sikap yang baik

oleh pengguna mobile banking yang akan meningkatkan sikap secara tidak

langsung.

Beberapa penelitian telah memaparkan bahwa terdapat hubungan yang

positif antara persepsi kegunaan dan sikap dalam hal penggunaan teknologi

informasi: Galotta (1999), Teo (2000), Davis (1989), Luarn & Lin (2005),

Sulistiyarini (2012) dan Hsu dan Chiu (2004). Berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Taylor and Todd (1995) menyebutkan bahwa

persepsi kegunaan tidak memiliki pengaruh terhadap minat sikap perilaku untuk

kedua grup pengguna, baik grup yang berpengalaman maupun yang tidak

berpengalaman. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti
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sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil, sehingga membuat penulis

termotivasi untuk melakukan penelitian yang akan menguji kembali pengaruh

persepsi kegunaan terhadap sikap individu dengan objek penelitian yang

berbeda yaitu  penggunaan penggunaan teknologi informasi mobile banking.

Untuk itu hipotesis yang dirumuskan :

H1 : Persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap sikap

nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking

3.2.2 Persepsi Kemudahan dalam Menggunakan (perceived ease of use )

terhadap Sikap

Faktor penentu kedua dalam model Decomposed Theory Of Planned

Behavior adalah persepsi kemudahan dalam menggunakan. Persepsi

kemudahan dalam menggunakan adalah tingkatan seseorang dalam

mempercayai bahwa menggunakan teknologi tersebut tidak memerlukan usaha

yang cukup berat Davis (1989). Dalam model Decomposed Theory Of Planned

Behavior melakukan pengujian pengaruh persepsi kemudahan dalam

menggunakan terhadap sikap. Pada persepsi ini, apabila individu merasa bahwa

sistem teknologi informasi mudah untuk digunakan maka individu tersebut akan

menggunakannya, namun apabila tidak mudah untuk digunakan maka individu

tersebut enggan untuk menggunakannya. Dalam penelitian sebelumnya,

menyebutkan bahwa persepsi kemudahan dalam menggunakan memiliki

pengaruh yang positif terhadap niat dalam menggunakan teknologi Davis (1989),

Luarn & Lin (2005),Nguyen (2012), Sulostiyarini (2012) dan Hsu dan Chiu (2004).

Dalam penelitian atas minat dalam menggunakan mobile banking di China, Luarn

& Lin (2005) hasilnya adalah bahwa persepsi kemudahan dalam menggunakan

memiliki hubungan yang signifikan mempengaruhi sikap dalam menggunakan
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mobile banking. seseorang akan menggunakan mobile banking service, jika

mereka memiliki persepsi bahwa menggunakan mobile banking bukanlah hal

yang sukar.Untuk itu hipotesis yang dapat dirumuskan, adalah

H2 : Persepsi kemudahan dalam menggunakan memiliki pengaruh positif

terhadap sikap nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking

3.2.3 Kompatibilitas (Compatibility) terhadap Sikap (Attitude)

Faktor  penentu ketiga dalam model Decomposed Theory Of Planned

Behavior adalah kompatibilitas. Kompatibilitas didasarkan pada ekstensi

Technology Acceptance Model yang direplikasi peneliti dari studi Shih dan Fang

(2004). Kompatibilitas dapat didefinisikan sejauh mana suatu inovasi teknologi

dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, kebutuhan, dan pengalaman

masa lalu oleh pengadopsi potensial. Sub konstruk kompatibilitas didasarkan

pada ekstensi Technology Acceptance Model.

Studi Lin (2007) tentang pengujian minat konsumen pada belanja secara

online dengan memperbandingkan tiga model teoritis, yaitu Technology

Acceptance Model, Theory of Planned Behavior, serta Decomposed Theory of

Planned Behavior membuktikan bahwa kompatibilitas atau kecocokan memiliki

pengaruh positif terhadap sikap perilaku penggunaan e-commerce. Namun, hasil

studi Lin (2007) tidak konsisten dengan hasil studi Shih dan Fang (2004) serta

Nor dan Pearson (2007) yang membuktikan bahwa kompatibilitas tidak memiliki

pengaruh terhadap sikap perilaku penggunaan teknologi informasi. Shih dan

Fang (2004) serta Nor dan Pearson (2007) menggunakan konteks internet

banking untuk diuji.
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Berdasarkan uraian teori dan adanya ketidakkonsistenan hasil studi

tersebut peneliti mencoba kembali melakukan pengujian dengan konteks mobile

banking untuk diuji. Pertimbangan lain dikarenakan apabila individu merasa

bahwa inovasi suatu teknologi informasi sesuai dengan kebutuhannya maka ada

kemungkinan individu tersebut akan menggunakan teknologi informasi tersebut.

Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompatibilitas berpengaruh terhadap sikap pada perilaku penggunaan

mobile banking

3.2.4 Persepsi Risiko (Perceived risk) terhadap Sikap (Attitude)

Dalam konteks transaksi electronic banking, persepsi resiko didefinisikan

sebagai pengguna fasilitas electronic banking. keandalan teknologi yang cukup

akan meningkatkan persepsi terhadap risiko nasabah. Menurut Jogiyanto (2007)

Perepsi risiko adalah suatu persepsi – persepsi pelanggan tentang

ketidakpastian dan konsekuensi – konsekuensi tidak diinginkan dalam

melakukan suatu kegiatan. Dowling (1986) mengemukakan bahwa persepsi

terhadap risiko (perceived risk) adalah persepsi negatif konsumen atas sejumlah

aktivitas yang didasarkan pada hasil negatif dan memungkinkan bahwa hasil

tersebut menjadi nyata. Persepsi risiko sangat mempengaruhi tingkat

kepercayaan. Semakin kecil persepsi risiko dari suatu individu maka semakin

besar tingkat kepercayaannya,begitupun sebaliknya. Menurut Dowling dan

Staelin dalam Pavlou (2001) Jika risiko itu meningkat dari sekedar informasi

sampai pada keputusan bertransaksi, risiko diasosiasikan dengan kepercayaan.

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

dilakukan di india dengan menggunakan empat variabel yaitu persepsi

kegunaan,persepsi kemudahan,persepsi risiko dan kesadaran. Penelitian
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tersebut menunjukkan bahwa ke empat variabel tersebut merupakan faktor –

faktor yang kuat dan positif mempengaruhi pelanggan dalam mengadopsi

electronic banking. Polatoglu dan Ekin (2001) juga menemukan bahwa risiko

dianggap merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi adopsi

konsumen, serta kepuasan pelanggan layanan electronic banking.

Berbeda dengan penelitian Ali et al (2013), penelitian yang dilakukan di

Iran menyimpulkan dimana persepsi risiko dalam menggunakan transaksi mobile

banking memiliki pengaruh negatif terhadap sikap nasabah dalam menggunakan

layanan mobile banking. Hsu dan Chio (2003) dalam penelitiannya juga

menyebutkan bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh negatif terhadap sikap

dalam menggunakan electronic service. Berdasarkan studi yang telah diuraikan

tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sbagai berikut

H4 : Persepsi risiko memiliki pengaruh positif terhadap sikap nasabah

dalam penggunaan layanan mobile banking

3.2.5 Norma Interpersonal (Interpersonal Norm) dan Norma Sosial (Socal

Norm) terhadap Norma Subjektif.

Pada dekade akhir – akhir ini, beberapa penelitian menghasilkan sebuah

hasil yang dimana pengukuran norma subjektif dapat didasarkan pada dua type

yang mempengaruhi. Norma Subjektif ( Subjective Norm ) adalah perasaan atau

dugaan – dugaan seseorang terhadap harapan – harapan dari orang – orang

yang ada di dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya

perilaku tertentu. Menurut Jogiyanto (2008) norma subjektif adalah persepsi atau

pandangan seseorang terhadap kepercayaan – kepercayaan orang lain yang

akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang

sedang dipertimbangkan.
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Berbagai penelitian yang mengkaji mengenai norma subjektif

menunjukkan bahwa norma subjektif memberikan pengaruh positif terhadap

sikap individu dalam menggunakan sistem teknologi informasi Sulistiyarini (2012)

Jihyun (2003) Gurong (2006), Chen (2008), Hsu dan Chiu (2004) dan Ali et al.

(2013). Berdasarkan innovation diffusion theory (IDT), pengguna akan

menaikkan komunikasi dengan yang lain dalam menginterpretasikan

pengadopsian IT. Rogers (1995) dalam penelitiannya mengkategorikan chanel

komunikasi masuk kedalam norma interpersonal atau media masa secara

alamiah. Menurut Karahana (1999) mendeskripsikan  dua type dari pengaruh

sosial : 1. Pengaruh informasi, yaitu ketika individu menerima informasi secara

langsung, dan 2. Pengaruh normative, yaitu ketika individu  saling berekspektasi.

Konsisten berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, pengukuran atas

norma subjektif pada penelitian ini adalah berdasarkan norma interpersonal

terhadap norma subjektif, berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, maka

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut

H5 : Norma Interpersonal (Interpersonal Norm) memiliki pengaruh positif

terhadap norma subjektif nasabah dalam penggunaan layanan mobile

banking

Bhattacherjee (2000) telah melihat norma subjektif melalui dua hal yang

mempengaruhi yaitu interpersonal dan external. Pengaruh external seperti media

massa, opini publik dan yang lainnya didasarkan pada perilaku yang ditampilkan.

Sedangkan pengaruh interpersonal yaitu seperti pengaruh dari

teman,keluarga,lingkungan sekitar,bos dan individu – individu lain yang telah

memiliki pengalaman. Konsisten berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya,
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pengukuran atas norma subjektif pada penelitian ini adalah berdasarkan norma

social(external influence) terhadap norma subjektif . Berdasarkan studi yang

telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai

berikut

H6 : Norma Sosial (Social Norm) memiliki pengaruh positif terhadap norma

subjektif nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking

3.2.6 Keyakinan Sendiri (Self efficiacy) dan Kondisi Fasilitas terhadap

Kontrol Perilaku Persepsian

Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai kemudahan atau

kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Shih dan Fang 2004).

Pengembangan hipotesis kontrol perilaku persepsian dalam konteks sistem

teknologi informasi didefinisikan oleh Taylor and Todd (1995) sebagai persepsi

dan konstruk – konstruk internal dan eksternal dari perilaku. Kontrol ini

merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan –

halangan yang ada. Semakin menarik sikap dan semakin kuat minat seseorang

untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Menurut Bandura

(1997) keyakinan sendiri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan

mereka akan mempengaruhi cara individu dalam bereaksi terhadap situasi dan

kondisi tertentu. Eastin (2002) dalam penelitiannya menunjukkan mengenai

analisis terhadap adopsi dari 4 aktivitas e-commerce. Menurut penelitiannya

menunjukkan bahwa self efficiacy menjadi salah satu variabel penentu dalam

proses perilaku. Joo (2000) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa keyakinan

sendiri terhadap internet dapat memprediksi perilaku siswa dalam mencari tugas

di Web Based Instruction (WBI ). Eastin (2002) dalam penelitiannya juga
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menunjukkan bahwa keyakinan sendiri memiliki hubungan yang positif terhadap

penggunaan internet. Armitage (1999) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa

keyakinan sendiri dan persepsi kontrol memiliki pengaruh terhadap perilaku

dalam memprediksi penggunaan obat – obatan legal dan ilegal.Beberapa

penelitian memberikan hasil bahwa kontrol perilaku persepsian berpengaruh

terhadap minat penggunaan teknologi informasi, antara lain penelitian yang

dilakukan oleh Taylor and todd (1995), Jihyun (2003),Shih and Fang (2004),

Chen (2008) dan Hsu dan Min Chiu (2004).

Studi Lin (2007) serta Teo dan Pok (2003) juga menyimpulkan bahwa

keyakinan-sendiri memiliki pengaruh positif terhadap persepsi kontrol perilaku

dalam menggunakan suatu teknologi informasi. Lin (2007) mengambil konteks e-

commerce, sedangkan Teo dan Pok (2003) mengambil konteks WAP-Enable

Mobile Phones. Dapat disimpulkan bahwa keyakinan-sendiri menjadi salah satu

prediktor dari kontrol perilaku persepsian penggunaan suatu teknologi informasi.

Perilaku penggunaan suatu teknologi informasi juga dapat dikarenakan adanya

keyakinan dari setiap individu untuk dapat menggunakan teknologi informasi

tersebut.Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan

hipotesis yakni :

H7 : Keyakinan sendiri memiliki pengaruh positif terhadap kontrol perilaku

persepsian nasabah dalam menggunakan jasa mobile banking

Maditinos et al. (2009) menggambarkan kondisi dari fasilitas sebagai sebuah

sumber daya teknis yang dibangun untuk mewujudkan layanan yang lebih baik,

misalkan peningkatan kondisi dari fasilitas internet banking diharapkan dapat

semakin membantu pengguna potensial agar mendapatkan pelayanan yang lebih
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memuaskan dan dapat sekaligus menarik konsumen baru agar menggunakan

layanan electronic banking tersebut. Hsu dan Min Chiu (2004) dalam

penelitiannya yang mengambil konteks electronic service mengemukakan bahwa

kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap persepsi kontrol perilaku pengguna

layanan electronic service.

Namun, hasil studi yang dilakukan oleh Lin (2007) dengan konteks e-

commerce serta Shih and Fang (2004) dengan konteks internet banking

menyimpulkan bahwa kondisi dari fasilitas tidak memiliki pengaruh terhadap

kontrol perilaku persepsian. Berdasarkan kondisi yang digambarkan oleh

Maditinos et al. (2009), peneliti mencoba untuk mengambil pertimbangan bahwa

dengan kondisi dari fasilitas suatu teknologi informasi yang semakin memadai,

tentu akan semakin memudahkan individu untuk menggunakan teknologi

informasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi dari

fasilitas merupakan salah satu prediktor yang dapat memengaruhi kontrol

perilaku persepsian dan dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap kontrol perilaku persepsian

penggunaan mobile banking.

3.2.7 Sikap (Attitude) terhadap Minat dalam Menggunakan (Behaviour

Intention)

Faktor penentu model Decomposed Theory Of Planned Behavior berikutnya

adalah faktor sikap. Sikap (attitude) didefinisikan sebagai perasaan positif atau

negatif seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Davis 1989). Dengan kata

lain, sikap sesorang juga dapat dilihat dari kepercayaan seseorang untuk mau

menggunakan sebuah sistem. Kepercayaan pengguna mobile banking dapat

ditunjukkan melalui informasi yang tercantum dalam berbagai sumber literatur
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maupun media massa. Kepercayaan terhadap berbagai informasi akan

menghasilkan sikap yang baik oleh pengguna mobile banking yang akan

meningkatkan sikap secara tidak langsung.

Beberapa penelitian telah memaparkan bahwa terdapat hubungan yang

positif antara sikap dan minat perilaku dalam hal penggunaan teknologi informasi

(Galotta (1999), Teo (2000), Lin (2007) dan Ali et al. (2013). Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Taylor and Todd (1995)

menyebutkan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh terhadap minat perilaku untuk

kedua grup pengguna, baik grup yang berpengalaman maupun yang tidak

berpengalaman. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya terdapat ketidaksamaan hasil, sehigga membuat penulis termotivasi

untuk melakukan penelitian yang akan menguji kembali pengaruh sikap terhadap

minat perilaku individu dengan objek penelitian yang berbeda yaitu  penggunaan

penggunaan teknologi informasi mobile banking. Untuk itu hipotesis yang

dirumuskan :

H9 : Sikap (attitude) memiliki pengaruh positif terhadap minat nasabah

dalam penggunaan layanan mobile banking

3.2.8 Norma Subjektif terhadap minat dalam menggunakan (Behaviour

Intention) mobile banking

Norma subjektif merupakan suatu fungsi yang menilai bahwa minat

seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh bagaimana dia berpikir

orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut (Hartono 2007).

Berbeda dengan konstruk sikap yang lebih kepada pertimbangan pribadi,

konstruk norma subjektif lebih kepada pengaruh sosial dan pertimbangan

normatif.
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Hsu dan Min Chiu (2004) berpendapat bahwa dalam konteks pengaplikasian

internet, pengukur untuk norma subjektif mempertimbangkan pengaruh dari

interpersonal dan eksternal dari individu yang bersangkutan.Teo dan Pok (2003)

memberikan bukti empiris bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap

minat perilaku individu untuk menggunakan WAP-enable. Baker et al. (2007)

melakukan pengujian pengaruh jenis kelamin, usia, dan pendidikan pada

implementasi teknologi baru di Saudi Arabia dengan mendasarkan Theory of

Planned Behavior. Sebanyak 1.088 sampel diperoleh dari pengumpulan data

yang dilakukan. Menggunakan PLS sebagai alat analisis, studi ini memberikan

bukti empiris bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat perilaku

pengimplementasian teknologi baru di Saudi Arabia.

Studi yang dilakukan oleh Maditinos et al. (2009) bertujuan untuk melakukan

eksplorasi secara lebih mendalam terkait faktor yang memengaruhi penerimaan

internet banking di Yunani dan Bulgaria. Studi ini juga menggunakan model

teoritis Decomposed Theory of Planned Behavior. Sampel yang diperoleh

sebanyak 247 responden pengguna internet banking dengan jumlah sebaran 118

responden dari Bulgaria dan 129 responden dari Yunani. Hasil dari studi ini

membuktikan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat perilaku

penerimaan internet banking di Yunani dan Bulgaria. Oleh karena itu, semakin

tinggi dan positif pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sekitar individu dapat

memengaruhi individu tersebut untuk kemudian menerima dan menggunakan

suatu teknologi informasi.

Beberapa studi pendahulu yang konsisten dengan hasil kedua studi di atas,

di antaranya adalah Taylor dan Todd (1995a), Taylor dan Todd (1995b),

Venkatesh dan Davis (2000), Nor dan Pearson (2006). Namun, studi yang
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dilakukan oleh Hsu dan Min Chiu (2004), Shih dan Fang (2004), Lin (2007),

Nazar dan Syahran (2008) dan Ali et al. (2013) memberikan hasil yang berbeda

bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap minat perilaku

pengimplementasian teknologi informasi.

Berdasarkan uraian teori, pola pikir logis, dan bukti empiris di atas, maka

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H10 : Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap minat keperilakuan
penggunaan Mobile Banking.

3.2.9 Persepsi Kontrol perilaku (Perceived Behaviour Control) terhadap

Minat dalam menggunakan Mobile Banking

Persepsi kontrol perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan persepsian

untuk melakukan suatu perilaku (Hartono, 2007;64). Ajzen (1988) menambahkan

konstruk persepsi kontrol perilaku untuk mengontrol perilaku individu secara lebih

mendalam. Hartono (2007,71) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku

dapat direfleksikan oleh pengalaman masa lalu dan kepemilikan sumber daya

(misal uang dan waktu). Nazar dan Syahran (2008) berpendapat bahwa dengan

adanya persepsi kontrol perilaku maka akan menunjukkan mudah atau sulitnya

seseorang dalam melakukan tindakan serta dianggap sebagai cermin dari

pengalaman masa lalu dengan adanya halangan dan hambatan yang telah

terantisipasi.

Teo dan Pok (2003) menjelaskan bahwa keputusan individu untuk

menggunakan WAP-enable di ponsel mereka merupakan keputusan yang dapat

dipengaruhi bahwa pengadopsian teknologi tersebut dianggap mudah dan

mereka dapat mengontrol penggunaannya. Dalam konteks penggunaan mobile
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banking apabila nasabah merasa lebih mudah, merasa yakin bahwa dirinya

dapat melakukan kontrol terhadap perilakunya, serta memiliki sumber daya yang

dibutuhkan, nasabah tersebut akan cenderung untuk memilih bertransaksi

dengan mobile banking. Semakin tinggi keyakinan individu untuk menggunakan

teknologi informasi dan didukung pula oleh kondisi yang memadai untuk

menggunakannya, maka akan semakin besar kemungkinan individu tersebut

berminat untuk menggunakan teknologi informasi yang diinginkannya. Oleh

karena itu, persepsi kontrol perilaku dapat menjadi salah satu prediktor dalam

menentukan minat perilaku penggunaan suatu teknologi informasi.

Studi Nor dan Pearson (2005) memiliki hasil yang konsisten dengan studi

Shid dan Fang (2004) yang mengambil konteks internet banking di Taiwan. Nor

dan Pearson (2005) menguji penerimaan internet banking di Malaysia dengan

menggunakan Decomposed Theory of Planned Behavior. Sampel yang

digunakan dalam studi ini berjumlah 812 masyarakat pengguna internet banking

di Malaysia. Data dianalisis dengan menggunakan teknik SEM dan menghasilkan

bukti empiris bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat

perilaku penerimaan internet banking di Malaysia.

Studi Ali et al. (2013) juga memiliki hasil yang konsisten dengan studi Shid

dan Fang (2004), Ali et al mengambil konteks mobile banking di Iran. Ali et al.

menguji faktor – faktor adopsi penggunaan mobile banking dengan

menggunakan Decomposed Theory Of Planned Behavior. Data dianalisis dan

menghasilkan bukti empiris bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif

terhadap minat perilaku adopsi penggunaan mobile banking di Iran.

Hasil studi tersebut konsisten dengan beberapa hasil studi berikut Taylor dan

Todd (1995b), Chau dan Hu (2001), Baker et al. (2007), Nazar dan Syahran



54

(2008), dan Maditinos et al. (2009). Berlawanan dengan hasil beberapa studi

tersebut, studi yang dilakukan oleh Taylor dan Todd (1995a) serta Teo dan Pok

(2003) memberikan bukti empiris bahwa persepsi kontrol perilaku tidak

berpengaruh terhadap minat perilaku penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian teori, pola pikir logis, dan bukti empiris di atas, maka

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H11: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat
keperilakuan penggunaan Mobile Banking.

3.2.10 Persepsi Kontrol Perilaku ( Perceived Behavioral Control ) terhadap

perilaku

Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai kemudahan atau

kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Shih and Fang 2004).

Pengembangan hipotesis kontrol perilaku persepsian dalam konteks sistem

teknologi informasi didefinisikan oleh Taylor (1995) sebagai persepsi dan

konstruk – konstruk internal dan eksternal dari perilaku. Kontrol ini merefleksikan

pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan – halangan yang ada.

Semakin menarik sikap dan semakin kuat minat seseorang untuk melakukan

perilaku yang sedang dipertimbangkan. Menurut Bandura (1997) Self efficiacy

adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka akan mempengaruhi

cara individu dalam bereaksi terhadap situasi dan kondisi tertentu. Eastin (2002)

dalam penelitiannya menunjukkan mengenai analisis terhadap adopsi dari 4

aktivitas e-commerce. Menurut penelitiannya menunjukkan bahwa self efficiacy

menjadi salah satu variabel penentu dalam proses perilaku. Joo (2000) dalam

penelitiannya menemukan bahwa self-efficiacy terhadap internet dapat

memprediksi perilaku siswa dalam mencari tugas di Web Based Instruction
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(WBI). Eastin (2000) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa self efficiacy

memiliki hubungan yang positif terhadap penggunaan internet. Armitage (1999)

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa self-efficacy dan persepsi kontrol

memiliki pengaruh terhadap perilaku dalam memprediksi penggunaan obat –

obatan legal dan ilegal.Beberapa penelitian memberikan hasil bahwa kontrol

perilaku persepsian berpengaruh terhadap minat penggunaan teknologi

informasi, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Taylor (1995), Jihyun(2003)

Shih and Fang (2004), Chen (2008) Lin (2007). Berdasarkan beberapa penelitian

tersebut, peneliti merumuskan hipotesis alternatif yakni :

H12 : Persepsi  kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap perilaku

nasabah dalam menggunakan jasa mobile banking

3.2.11 Minat perilaku (Intention) terhadap perilaku (Behaviour)

Perilaku adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu. Menurut

Theory of Reasoned Action (TRA), tindakan nyata dilakukan karena individu

tersebut memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang disebut minat

keperilakuan. Dengan demikian, tindakan nyata terjadi (perilaku) karena adanya

keinginan individu (minat keperilakuan). Shin (2010) meneliti konteks

implementasi mobile virtual network operator (MVNO) service di US market.

Sampel dalam penelitian Shin (2010) adalah para profesional. Bukti empiris yag

diperoleh adalah minat keperilakuan berpengaruh terhadap perilaku.

Penelitian Lin (2007) yang dilakukan di Taiwan dalam konteks e-

commerce menunjukkan bahwa minat keperilakuan berpengaruh positif terhadap

perilaku. Sejalan dengan Lin (2007), penelitian Lm et al. (2011) yang dilakukan di

Korea dan USA dalam konteks internet banking menunjukkan bahwa minat

berpengaruh terhadap perilaku penggunaa internet banking. Pengaruh minat
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terhadap perilaku penggunaan internet banking di USA lebih besar daripada di

Korea. Sampel penelitian Lm et al. (2011) adalah individu yang bekerja di kantor

dan mahasiswa MBA. Penelitian yang dilakukan oleh Shih and Fang (2004)

memperkuat  bukti empiris bahwa minat memiliki pengaruh positif terhadap

perilaku nasabah dalam penggunaan layanan electronic banking.

Penelitian yang telah dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa minat

merupakan salah satu komponen indikator pengaruh terhadap perilaku.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyatakan hipotesis alternatif sebagai

berikut.

H13 : Minat Keperilakuan berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah dalam

penggunaan layanan mobile banking

3.2.12 Minat perilaku (Intention) Sebagai Variabel Intervening Persepsi

Kontrol perilaku terhadap perilaku (Behaviour)

Dalam Decomposed Theory Of Planned Behavior (DTPB), perilaku yang

ditampilkan oleh individu timbul dipengaruhi karena adanya minat untuk

berperilaku dan persepsi kontrol perilaku secara tidak langsung. Persepsi kontrol

perilaku berinteraksi dan menjadi indikator minat yang pada gilirannya

menentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak. Jadi, minat

dalam penelitian ini merupakan variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu

variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel – variabel independen

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung (Indriantoro

dan Soepomo: 66). Studi yang dilakukan oleh Ernawati (2010) mengenai

kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa minat terbukti bisa menjadi variabel

intervening yang ditunjukkan dengan hasil bahwa minat memiliki pengaruh positif
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terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori, penjelasan, dan kajian empiris

diatas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

H14: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh pada penggunaan layanan mobile

banking melalui minat nasabah dalam menggunakan mobile banking.


