
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut Chanchai Phonthanukitithaworn Carmine Sellitto Michelle W.L. 

Fong, (2016) Penelitian ini mengembangkan model konseptual berdasarkan 

unsur-unsur teori difusi inovasi dan penerimaan teknologi. Model itu empiris 

divalidasi menggunakan analisis model persamaan struktural menggunakan 

tanggapan yang diperoleh dari 529 pengguna ponsel Thailand. Mencegat 

wawancara/survei di delapan yang berbeda lokasi adalah instrumen yang 

digunakan untuk pengumpulan data. Penelitian ini meneliti variable indenpenden 

yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, compatibility, sunjective norm, 

pereceived risk, perceived trust dan perceived cost terhadap variable dependen 

yaitu behavioral intention to adpot. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian perceived usefulness, perceived ease of use, 

compatibility, subjective norn, perceived risk, perceived trust dan perceived cost 

dengan behavioral Intention to adopt di Thailand, sumber: Fong. (2016) 

Perceived Ease of Use 

Perceived Usefulness 

Compatibility 

Perceived Risk 

Subjective Norm 

Perceived Trust 

Perceived Cost 

Behavioral intention to 
adopt 

 8  Universitas Internasional Batam 
 
Antoni, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menggunakan Mobile Payment (M-Payment) 
pada Online Shop di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



9 
 

Menurut studi yang dilakukan oleh Koenig-Lewis, Palmer, & Moll, (2010) 

Bertujuan untuk mengetahui indikator yang membuat seseorang mengadopsi M-

payment service serta hubungan antara compability sebagai indenpenden, 

perceived usefulness, perceived ease of use dan credibility sebagai mediating. 

Penelitian ini dilakukan secara online kepada 263 responden dengan usia sekitar 

18 hingga 35 di Jerman Selama bulan Agustus sampai September. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh Compatibility terhadap Behavioral 

Intention to adopt mobile banking, sumber:  Koenig-Lewis, Palmer, & Moll. 

(2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Madan & Yadav, (2016) meneliti tentang 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (Behavioural 

Intention). Variabel dependen yang dimaksud adalah social influence, facilitating 

conditions, perceived value, perceived risk, perceived trust, perceived regulatory 
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support, promotional benefits, effort expectancy, dan performance expectancy. 

Penelitian ini dilakukan di New Delhi,India. Semua item pertanyaan diukur 

menggunakan skala likert 7 point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian Behavioural Intentions to adopt mobile wallets, 

sumber: Madan & Yadav. (2016) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chung & Holdsworth, (2012) 530 

kuesioner didistribusikan secara acak di enam lembaga pendidikan tinggi di 

Kazakhstan, Maroko dan Singapura digunakan. Analisis varians multivariat 

dilakukan menggunakan SPSS dan pemodelan persamaan struktural 

menggunakan AMOS 7.0 untuk menguji validitas konstruk dan untuk pengujian 
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hipotesis. Penelitian ini meneliti variable indenpenden yaitu Perceived Risk 

terhadap variable dependen yaitu Behavioral Intention to adopt mobile commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh Perceived risk terhadap Behavioral 

intention to adopt mobile commerce, sumber: Chung & Holdsworth. (2012) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bashir & Madhavaiah, (2015). 

Teknologi informasi dan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang 

luar biasa dalam pengiriman layanan keuangan pada umumnya dan layanan 

perbankan ritel khususnya tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara 

berkembang seperti India. Transformasi dalam ICT ini telah menyebabkan 

pengiriman layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen 

yang berubah. Menggunakan teknologi internet banking untuk melayani 

konsumen telah menjadi alat untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam 

industri dengan membuat bank lebih efisien (Mann & Sahni, 2013). 
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Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh Perceived risk terhadap Behavioral 

intention, sumber: Bashir & Madhavaiah. (2015) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Balouchi et al., (2017). Guna dari 

studi ini ialah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku 

wisatawan Iran untuk menggunakan konten yang dihasilkan oleh pengguna 

(CGC) situs web saat menjelajahi web ketika datang ke perencanaan perjalanan, 

berdasarkan pada ekstensi Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini 

meneliti variable indenpenden yaitu Perceived Usefulness terhadap variable 

dependen yaitu Behavioral Intention. 
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Gambar 2.6 Model penelitian pengaruh Perceived usefulness terhadap Behavioral 

intention, sumber: Balouchi et al. (2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jungsun (Sunny) Kim, (2016) ialah untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi intensitas perilaku 

masyarakat dalam menggunakan hotel tablet apps. Sampel dari penelitian ini 

dikumpulkan dari total 10.700 konsumen yang pernah tinggal di hotel kelas atas 

atau luxury class hotel di United States. Penelitian ini dilakukan dalam kurun 

waktu  2 bulan. Yaitu dimulai dari tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan akhir 

Februari 2013. 
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Gambar 2.7 Model penelitian an extended technology acceptance model in 

behavioural intention toward hotel tablet apps with moderating effects of gender 

and age, sumber: Jungsun (Sunny) Kim. (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Thaker, Mohd Thas Asmy, Mohd Thas 

Thaker, & Allah Pitchay, (2018) adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi behavioural intention dalam menggunakan crowdfunding-

waqf model. Total kuesioner yang dibagikan adalah 1,000 lembar. Penelitian ini 

dilakukan di Malaysia. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

perceived usefulness, perceived ease of use, dan behavioural intention. 

 

 

Gambar 2.8 Model penelitian Modeling crowdfunders’ behavioral intention to 

adopt the crowdfunding-waqf model (CWM), sumber: Thaker, Mohd Thas Asmy, 

Mohd Thas Thaker, & Allah Pitchay. (2018) 
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Guna dari penelitian yang dilakukan oleh Thakur & Srivastava, (2014) 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi behavioural 

intention dalam menggunakan mobile payment di India. Pada penelitian ini 

terdapat 6 hipotesis yang diuji didalamnya Variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah perceived usefulness, perceived ease of use, facilitating 

conditions, social influence, security risk, privacy risk, monetary risk, adoption 

readiness, personal inovativeness, perceived risk, dan behavioural intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model penelitian Adoption readiness, personal innovativeness, 

perceived risk and usage intention, sumber: Thakur & Srivastava. (2014) 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mokhtar, Katan, & Hidayat-ur-

Rehman, (2018). 183 kuesioner didistribusikan secara online di universitas publik 

besar yang berada di wilaya tengah Arab Saudi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah para instruktur universitas. Penelitian ini meneliti variable 

independen yaitu Task technology fit, compatibility, convenience, self efficacy, 

personal innovativeness, dan subjective norm terhadap variable dependen yaitu 

Behavioral Intention. terdapat variabel intervening dalam penelitian tersebut, 

yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model penelitian instructors’ behavioural intention to use learning 

management system, sumber: Mokhtar, Katan, & Hidayat-ur-Rehman. (2018) 

 

Self-efficacy 

 

Task 
Technology Fit 

 

Convenience 

 

Compatibility 

 

Perceived 
Usefulness 

 
Behavioural 

Intention to Use 

Personal 
Innovativeness 

 

Subjective 
Norm 

Perceived Ease 
of Use 

 

Universitas Internasional Batam 
Antoni, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menggunakan Mobile Payment (M-Payment) 
pada Online Shop di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



17 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Goyal, Maity, Thakur, & Srivastava, 

(2013) fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi behavioural intention pada 

bidang mobile commerce. Beberapa contoh Mobile Commerce adalah mobile 

banking, mobile ticketing, mobile coupons, dan lain sebagainya. Penelitian ini 

dilakukan di India.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model penelitian customer usage intention:  of mobile commerce in 

India, sumber: Goyal, Maity, Thakur, & Srivastava. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Narteh, Mahmoud, & Amoh, (2017) 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi behavioural 

intention pada mobile money services. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 300 pengguna mobile money services di Ghana. Penelitian ini 

menggunaka teknik Structural Equation Modelling dan terdapat 8 hipotesis yang 

diuji didalamnya. 
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Gambar 2.12 Model penelitian Customer behavioural intentions towards mobile 

money services adoption in Ghana, sumber: Narteh, Mahmoud, & Amoh. (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanduklangi, (2017) dilakukan di 7 

perguruan tinggi di sulawesi utara, Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 194 mahasiwa/i. Analisis penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modelling dari SmartPLS 2.0. 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model penelitian Determinants of User Intention in Using e-

Learning Technology in Indonesian Context, sumber: Tanduklangi. (2017) 

Guna dari penelitian yang dilakukan oleh Adrinanto & Trisakti, (2015) 

adalah untuk mengetahui bagaimana Antesenden attitude towards m-banking dan 
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dampaknya terhadap behavioural intention to adopt m-banking. Populasi dari 

penelitian adalah sebanyak 200 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan Structural Equation Model. Analisis statistik inferensial pada 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model penelitian Antesenden attitude towards m-banking dan 

dampaknya terhadap behavioural intention to adopt m-banking. sumber: 

Adrinanto & Trisakti. (2015). 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan) sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan layanan m-payment akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerjanya dalam melakukan transaksi pembayaran (Chanchai 

Phonthanukitithaworn Carmine Sellitto Michelle W.L. Fong, 2016) 
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sistem akan mengurangi usaha mereka dalam bertindak  (Dewi & Muniandy, 

2014). 

Compatibility (Kompatibilitas) dapat dijelaskan sebagai tingkat dimana 

suatu produk konsisten dengan pengaruh kesadaran dan perilaku terbaru 

konsumen (J. Paul Peter, & Jerry C.Olson 2013). Menurut (Fong, 2016) 

compatibility merupakan evaluasi konsisten konsumen terhadap teknologi baru 

yang berhubungan dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Compatibility juga 

merupakan aspek penting dalam mengadopsi inovasi teknologi baru dan memiliki 

dampak yang besar terhadap intensitas pemakaiannya (Schierz, et al, 2010). 

Subjective Norm (Norma Subjektif) mengacu pada persepsi seseorang 

terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (J.P & 

Japarianto, 2014). Subjective norm juga merupakan ukuran tentang seberapa besar 

pengaruh orang-orang terdekat seperti teman, orang tua, dan kolega kerja dalam 

intensitas konsumen untuk menggunakan m-payment. Biasanya mereka akan 

memperhatikan pendapat dan nasihat orang-orang di lingkungan sosial sebelum 

menggunakan m-payment (Fong, 2016). 

Perceived Trust (Kepercayaan yang dirasakan) dapat didefinisikan sebagai 

persepsi kepercayaan mengenai sikap individu yang mengacu kepada keyakinan 

atas kualitas dan keterandalan produk atau jasa yang diterimanya (Wu, Zeng, & 

Karen L. Xie, 2016). Perceived trust juga merupakan faktor kepercayaan lainnya 

yang mempengaruhi intensitas dalam menggunakan jasa m-payment (Fong, 2016). 
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Perceived Risk (Resiko yang dirasakan) adalah sebuah perasaan tidak yakin 

akan konsekuensi negatif akibat keputusan yang diambil oleh konsumen (Martín, 

Camarero, & José, 2011). Perceived risk ialah sesuatu yang kritis dalam pra 

adopsi teknologi baru khususnya untuk mereka yang belum pernah menggunakan 

teknologi sebelumnya. Perceived risk juga dapat mempengaruhi intensitas 

manusia dalam menggunakan jasa m-payment jika menyebabkan resiko yang 

tinggi (Fong, 2016). 

Perceived Cost (Biaya yang dirasakan) didefinisikan sebagai persepsi 

dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sebuah layanan akan membuat 

mereka mengeluarkan biaya lebih (Satpathy, Porwal, Bhattacharya, & Sahu, 

2011). Perceived cost juga dapat menjadi salah satu hambatan saat mengadopsi 

teknologi baru dalam menggunakan mobile phone (Fong, 2016). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Dalam konteks adopsi layanan m-payment, perceived usefulness adalah 

sejauh mana suatu individu yakin bahwa mengaplikasikan layanan m-payment 

akan memudahkan produktivitas dan kinerja pada saat melakukan transaksi 

pembayaran. Misalnya, konsumen mungkin merasa bahwa layanan pembayaran 

memungkinkan dia untuk membayar melalui ponsel mereka tanpa 

ketidaknyamanan membawa uang tunai ke loket pembayaran. Selain itu, 

perceived usefulness tidak hanya menilai ekstrinsik yang karakteristik layanan m-

payment itu juga menunjukkan bagaimana m-payment dapat membantu pengguna 
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untuk mencapai tujuan terkait tugas-tugas, seperti menjadi lebih efektif dan 

efisien dalam kegiatan. Seperti yang dinyatakan oleh (Kim et al, 2010) bahwa 

Perceived Usefulness adalah faktor penting yang mempengaruhi niat konsumen 

untuk mengadopsi layanan m-payment (Fong, 2016). 

2.3.2 Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Behavioral Intention to 

Adopt 

Individu meyakini bahwa menggunakan aplikasi tertentu bisa 

meningkatkan kinerja mereka dan percaya bahwa penggunaan system akan 

membebaskan mereka dari sebuah usaha (Davis, 2009). Itu mengapa perceived 

ease of use diyakini sejauh mana seorang yakin bahwa menggunakan layanan m-

payment akan relatif bebas dari upaya fisik dan mental. Sebagai m-payment 

mungkin melibatkan beberapa langkah, seperti sebagai mendaftar dengan 

penyedia layanan, inisialisasi dan otorisasi transaksi, beberapa orang dapat 

menemukan melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat mobile sulit atau 

rumit. Sejumlah besar penelitian telah menunjukkan perceived ease of use 

menjadi faktor dengan efek yang paling kritis pada niat perilaku seseorang. 

Perceived ease of use juga telah ditemukan memiliki berdampak langsung pada 

niat individu untuk mengadopsi layanan m-payment Kim, Chung, & Lee, (2011). 

2.3.3 Pengaruh Compatibility terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Kompatibilitas dapat dijelaskan sebagai tingkat di mana suatu produk 

konsisten dengan pengaruh kesadaran dan perilaku terbaru konsumen (Peter & 

Olson, 2010). Penelitian telah menunjukkan bahwa kompatibilitas merupakan 

aspek penting adopsi inovasi dan memiliki pengaruh yang kuat pada niat 
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seseorang untuk mengadopsi teknologi baru. Tidak hanya dalam konteks umum 

Teknologi Informasi, tetapi juga ketika mempertimbangkan layanan yang dapat 

disampaikan melalui ponsel. Hal itu dapat berupa penggunaan m-payment yang 

diadopsi gaya hidup sehari-hari dan tentunya akan meningkatkan citra sosial 

mereka di masyarakat, Schierz et al, (2010). 

2.3.4 Pengaruh Subjective Norm terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Norma subyektif mengacu pada persepsi seseorang terhadap keyakinan 

orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Zahro, 2018). Norma subjektif 

memainkan peran penting pada tahap awal penggunaan inovasi baru dalam 

teknologi. Norma-norma tersebut dapat berupa pengaruh teman sebaya dan / atau 

kelompok sosial lainnya, termasuk teman-teman, orang tua dan rekan. Biasanya 

individu akan mengandalkan pendapat orang lain sebelum membuat keputusan 

Fong, (2016). 

2.3.5 Pengaruh Perceived Risk terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Risiko yang dirasakan dapat mempengaruhi niat seseorang untuk 

menggunakan layanan m-payment karena masing-masing dari mereka akan 

memiliki pandangan tersendiri terhadap tingkat resiko tinggi yang disebabkan 

oleh layanan itu sendiri. Studi ini menemukan bahwa konsumen kurang 

termotivasi untuk mengadopsi metode payment baru jika mereka berpikir ada 

risiko yang lebih besar dalam mengadopsi metode payment yang ada. Risiko yang 

dirasakan merupakan penentu penting dalam tahap pra pengambilan keputusan, 
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khususnya ketika seseorang tidak memiliki pengalaman dalam penggunaan 

pelayanan tersebut, Schierz et al. (2010).  

2.3.6 Pengaruh Perceived Trust terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Percieved Trust dapat didefinisikan sebagai persepsi kepercayaan 

mengenai sikap individu yang mengacu kepada keyakinan atas kualitas dan 

keterandalan produk atau jasa yang diterimanya (Garbarino & Johnson, 2012). 

Pandangan konsumen tentang suatu produk akan menumbuhkan kepercayaan 

mereka dalam menggunakan sebuah layanan payment. 

Chong et al. (2012) menemukan bahwa kepercayaan adalah faktor penting yang 

mempengaruhi sebuah niat konsumen untuk menggunakan internet untuk 

melakukan transaksi online dan berpendapat bahwa kurangnya kepercayaan 

konsumen dapat menghambat adopsi sebuah sistem payment elektronik termasuk 

layanan m-payment. Chandra et al., (2010) mengusulkan bahwa kepercayaan 

konsumen dalam konteks layanan m-payment harus terpenuhi oleh kedua layanan 

yaitu mobile penyedia dan teknologi mobile. Di Malaysia, Yan et al., (2009) 

menemukan bahwa kepercayaan penyedia layanan memiliki dampak langsung 

pada niat konsumen untuk menggunakan layanan m-payment yang terkait dengan 

pembelian aplikasi pengunduhan musik. Studi ini juga menemukan pengaruh yang 

signifikan tentang kepercayaan awal pada penggunaan dan  niat di kalangan 

pengguna ponsel Cina, Zhou (2011). 

2.3.7 Pengaruh Perceived Cost terhadap Behavioral Intention to Adopt 

Mungkin ada banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan dengan 

menggunakan layanan m-payment, termasuk biaya transaksi, biaya headset baru, 
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serta biaya berlangganan. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya yang 

dirasakan bisa menjadi penghalang untuk mengadopsi teknologi baru. Temuan ini 

konsisten dengan studi oleh Wei et al. (2009) yang menunjukkan bahwa biaya 

adalah penghalang terhadap adopsi m-commerce di Malaysia. Masyarakat 

kebanyakan berpendapat bahwa mereka cenderung akan mengeluarkan biaya jauh 

lebih banyak lagi jika menggunakan layanan-layanan baru seperti m-payment dan 

lain sebagainya, Wei et al., 2009, Zhou, (2011). 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 Model penelitian perceived usefullness, perceived ease of use, 

compability, subjective norm, perceived risk,  perceived trust dan perceived cost 

dengan behavioral intention to adapt di Thailand. Sumber: Fong. (2016). 

H1 : Perceived Usefulness berpengaruh signifikan positif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m-payment. 

H2 : Perceived Ease of Use berpengaruh signifikan positif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m payment. 

H3 : Compatibility berpengaruh signifikan positif dengan Behavioral Intention 

to Adopt m payment. 

H4 : Subjective Norm berpengaruh signifikan positif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m payment. 
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H5 : Perceived Risk berpengaruh signifikan negattif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m payment. 

H6 : Perceived Trust berpengaruh signifikan positif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m payment. 

H7 : Perceived Cost berpengaruh signifikan negatif dengan Behavioral 

Intention to Adopt m payment. 
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