
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut (Steven, 2015) di Indonesia memiliki 51% atau sebesar 

251,160,124 dari total populasi yang menggunakan teknologi internet di 

smartphone. Setelah berkembang dengan cepatnya teknologi internet di Indonesia 

membuat terjadinya transaksi mobile payment yang pada umumnya dikenal E-

commerce, dan menyebabkan perusahaan menggunakan m-payment dalam 

bertransaksi.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik prediksi dan penggunaan mobile payment di Indonesia, 

sumber: Statista, September (2018) 

Menurut pengertian dari (Lantip & Rianto, 2011) teknologi informasi 

adalah ilmu pengetahuan berbasis komputer dengan perkembangan yang pesat. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin berkembang seiring dengan 

berkembangnya zaman. Peranan teknologi informasi juga sudah sangat melekat 

dan memberikan pengaruh besar pada kehidupan sehari-hari. Tidak dapat 

dihindari lagi, dengan teknologi informasi segalanya menjadi cepat dan efisien. 
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Salah satu pengaruh perkembangan teknologi dapat dilihat dari segi penghematan 

waktu. perkembangan teknologi yang pesat juga telah mempengaruhi industri 

pembayaran dalam sektor perbankan. Munculnya layanan m-payment ialah salah 

satu wujud dari perkembangan teknologi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Statistik Pertumbuhan “Smartphone Subcriptions Penetration Versus 

Electronic Banking Platforms Penetration”, sumber: Dailysocial.id (2018) 

 

Gambar 1.3 Data E-Commerce 2015-2016, sumber: www.kominfo.go.id (2015) 
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(Mubiyantoro, Ari, & Syaefullah, 2015) menjelaskan bahwa persepsi 

keyakinan diri sendiri yang berpengaruh terhadap persepsi kemudahan dan 

persepsi kegunaaan terhadap minat menggunakan mobile payment. Berdasarkan 

definisinya, konstruk persepsi mudah digunakan perceived ease of use merupakan 

proses dalam mengambil keputusan tentang sistem informasi yang digunakan 

adalah mudah dan akan digunakan kedepannya, dimana persepsi kegunaan adalah 

situasi dimana seseorang merasakan bahwa penggunaan sistem informasi 

memberikan kegunaan tersendiri bagi mereka. 

Setelah pemgguna memutuskan untuk menggunakan sistem informasi 

yang mereka anggap mudah, mereka cenderung ingin membagikannya kepada 

pihak lain (Behavioural Intention). (Saha G.C. & Theingi., 2009) mengartikan 

bahwa Behavioral Intention merupakan Kemungkinan bahwa pelanggan akan 

melakukan sesuatu, seperti kata positif dari mulut ke mulut untuk suatu produk 

atau layanan. Biasanya pelanggan seperti itu akan melakukan pembelian ulang 

dan setiap terhadap suatu produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

Pelanggan dapat berupa masyarakat dengan berbagai rentang usia. Pengguna m-

payment yang memiliki intention terhadap suatu produk akan mencari tau tentang 

produk tersebut. Intention dari pengguna m-payment cenderung dipengaruhi oleh 

nilai-nilai kepuasan yang dirasakan mereka sehingga para penyedia online shop 

harus memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka dan apa yang 

perlu ditingkatkan untuk mencapai niat mereka. Perceived Usefulness merupakan 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan layanan m-payment akan 

meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dalam melakukan transaksi 
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pembayaran (Chanchai Phonthanukitithaworn Carmine Sellitto Michelle W.L. 

Fong, 2016) 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, penulis 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul topik “Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan mobile payment (m-

payment) pada online shop di Batam.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berlandaskan pada paparan penelitian, dapat disimpulkan permasalahan 

yang akan di bahas yakni : 

1. Apakah Perceived Usefulness berpengaruh terhadap Behavioral Intention 

to Adapt ? 

2. Apakah Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Behavioral Intention 

to Adapt ? 

3. Apakah Compatibility berpengaruh terhadap Behavioral Intention to Adapt 

? 

4. Apakah Subjective Norm berpengaruh terhadap Behavioral Intention to 

Adapt ?  

5. Apakah Perceived Trust berpengaruh terhadap Behavioral Intention to 

Adapt ? 

6. Apakah Perceived Risk berpengaruh terhadap Behavioral Intention to 

Adapt ? 
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7. Apakah Perceived Cost berpengaruh terhadap Behavioral Intention to 

Adapt ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Menguji hubungan Perceived Usefulness terhadap Behavioral Intention to 

Adapt 

2. Menguji hubungan Perceived Ease of Use terhadap Behavioral Intention to 

Adapt 

3. Menguji hubungan Compatibility terhadap Behavioral Intention to Adapt 

4. Menguji hubungan Subjective Norm terhadap Behavioral Intention to 

Adapt 

5. Menguji hubungan Perceived Trust terhadap Behavioral Intention to Adapt 

6. Menguji hubungan Perceived Risk terhadap Behavioral Intention to Adapt 

7. Menguji hubungan Perceived Cost terhadap Behavioral Intention to Adapt 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan materi pembelajaran terkait dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi behavioural intention to adopt mobile 

payment pada online shop di Batam. 
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2. Online Shop yang ada di Batam 

Mengetahui faktor-faktor yang mendukung intensitas perilaku masyarakat 

dalam mengadopsi Mobile Payment. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait Behavioural intention to 

Adopt Mobile Payment. 

 

1.4 Sistematis Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini kita akan menjelaskan secara singkat sejarah 

penelitian, masalah penelitian, tujuan, dan manfaat dari diskusi 

penelitian sistematis. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan dasar 

dalam analisa pokok masalah mengenai behavioral intention to 

adopt mobile payment sebagai variabel independen dalam penelitian 

ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, desain penelitian, objek dalam penelitian, definisi 

operasi dari variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis yang 

digunakan dan tes hipotesis.  
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BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil analisis data, yaitu pengujian hipotesis 

dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, tes 

kualitas data, dan pengujian hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari semua 

diskusi yang dilakukan oleh penulis, keterbatasan penelitian, dan 

rekomendasi dari peneliti masa depan. 
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