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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Tujuan terkait adanya riset Rahi et al., (2017) mengemukakan kaitannya 

antara komponen-komponen yang berimbas pada minat nasabah bank di Pakistan 

dalam mengadopsi penggunaan internet banking. Komponen yang dimaksud 

yakni usefulness dan ease of use terhadap behavioral intention. Riset terkait 

penggunaan sampel sejumlah 265 responden yaitu pengguna layanan internet 

banking yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Penelitian ini dilakukan 

di bawah paradigma positivis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk analisis data dan mendukung objektivitas untuk 

mendefinisikannya pernyataan ontologis. Dengan demikian pendekatan kuantitatif 

digunakan untuk memverifikasi pengaruh penerimaan teknologi model niat untuk 

mengadopsi internet banking. Sebuah kuesioner dikembangkan untuk mengukur 

pengamatan responden. Survei diarahkan kepada nasabahbank komersial di 

Lahore, Pakistan. Data dikumpulkan dari Kota Lahore, Punjab, Pakistan. Metode 

convenience sampling digunakan dalam penelitian ini, yang bermakna sebagai 

suatu proses pengumpulan data dari populasi yang dekat dan mudah dapat diakses 

oleh peneliti (Rahi, 2017).  
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Gambar 2.1 Predicting Customer’s Intentions to use Internet Banking: the Role of 

Technology Acceptance Model (TAM) in e- Banking. Sumber: Rahi et al., (2017) 

Sehubungan dengan adanya riset Sharma (2018) yakni agar diketahuinya 

dampak dalam berbagai komponen adopsi internet banking terkait nasabah bank 

di India. Faktor independennya berupa Ease of use, Attitude, Credibility, 

Usefulness dan Risk terhadap Behavioral Intention. Dengan sejumlah 300 

kuesioner yang disebarkan terhadap pengguna bank terkait penggunaan internet 

banking. Penggunaan dasar dalam penentuan kuesioner ini berupa data kuesioner 

yang dikelola sendiri untuk menargetkan sampel yang nyaman dari berbagai 

pengguna internet banking. Atas dasar literatur TAM masa lalu, konstruksi 

kemudahan penggunaan, kegunaan, sikap menggunakan digunakan dalam 

penelitian ini. Peneliti memasukkan dua konstruksi tambahan seperti kredibilitas 

dan risiko yang ditemukan secara signifikan mempengaruhi niat adopsi internet 

banking. Dua konstruksi ini diambil dari studi sebelumnya yang dibingkai ulang 

untuk membuatnya berlaku dengan riset yang berlangsung. Penggunaan Skala 

Likert 5 unsur mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju digunakan untuk 

semua pernyataan. Kuesioner lengkap terdiri dari 15 pernyataan item yang 
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mewakili 5 konstruk terkait riset yang berlangsung. Dalam penguraian data, SPSS 

dipergunakan sebagai  perangkatnya. Pernyataan tentang karakteristik demografis 

juga dimasukkan dalam kuesioner. Dengan kesediaan sejumlah 300 responden 

dalam pengkajian riset yang dilakukan. 

 

 

Gambar 2.2 Factors Determining Positive Intentions towards Internet Banking 

Usage. Sumber: Sharma (2018) 

 Internet banking di Malaysia masih dalam tahap awal dan alasan untuk 

menjelaskan penerimaan, serta memahami niat menggunakan layanan perbankan 

seluler masih belum jelas. Kasim et al., (2017) mengutarakan adanya motivasi 

dalam memutuskan elemen-elemen yang berimbas pada niat perilaku untuk 

menggunakan internet banking dari sudut pandang konsumen. Penelitian yang ada 

dirancang agar sesuai dengan kondisi untuk menyajikan model penerimaan 

internet banking yang lebih komprehensif di Malaysia. Dengan demikian, data 
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yang dikumpulkan diuji dengan sampel 359 responden dan ditelaah secara 

kuantitatif. Dengan begitu, riset inipun menguji hubungan antara variabel model. 

Seperti yang diharapkan, keyakinan utama memberikan lebih banyak dekomposisi 

dari faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi perilaku internet banking pada 

penggunaannya. 

 
Gambar 2.3 A Study of Behavioral Intention to Use Internet Banking in Malaysia. 

Sumber : Kasim  et al., (2017) 

 Oleh karena adanya riset Al-Jabri (2015) yakni mengembangkan serta 

meneliti model untuk layanan perbankan bergerak di Arab Saudi. Berdasarkan 

hasil survei pada 253 responden yang merupakan nasabah dari bank-bak yang ada 

di Arab Saudi. Riset ini memakai sebagian PLS dalam uji model secara empiris. 

Studi ini menggunakan TAM dan IDT sebagai model teoritis untuk menjelaskan 

niat nasabahuntuk menggunakan mobile banking. Dengan kemajuan teknologi dan 

penggunaan aplikasi inovatif yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi berkabel dan nirkabel, faktor tambahan perlu diselidiki untuk 

memahami secara lebih lengkap penerapan aplikasi baru, seperti mobile banking. 
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Penelitian ini telah mengidentifikasi, berdasarkan studi sebelumnya, beberapa 

faktor penting yang merupakan pendorong penting untuk adopsi mobile banking. 

Faktor-faktor ini adalah self-efficacy, kompatibilitas, kerugian yang diderita dan 

keyakinan yang dianut. Risk dan perceived trust ditambahkan karena banyak 

pengguna cenderung menggunakan teknologi yang kompatibel dengan 

kepercayaan mereka, aman dan aman dan tidak akan membahayakan informasi 

pribadi dan keuangan mereka agar tidak diakses oleh pihak ketiga.  

 
Gambar 2.4 The Intention to Use Internet Banking: Further Evidence from Saudi 

Arabia. Sumber: Al-Jabri (2015) 

Chiam et al., (2017) berpandangan bahwa wawasan yang berkenaan 

dengan niat perilaku peserta didik untuk menggunakan video sebagai bahan 

belajar. Konstruksi niat perilaku diukur dalam hal kemudahan yang dirasakan 

penggunaan dan kegunaan yang dirasakan dari pelajaran melalui video. 

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan umpan balik untuk 

maksud peserta didik untuk menggunakan serta pedoman tentang bagaimana 

meningkatkan pengembangan ceramah video sebagai universitas untuk 

menawarkan lebih banyak kursus dalam mode sepenuhnya online dalam waktu 
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dekat. Total sampel 392 kuesioner dikumpulkan untuk penelitian ini 

menggunakan model model penerimaan teknologi. Statistik deskriptif dan 

inferensial digunakan sebagai alat analitis utama untuk mempelajari niat perilaku 

peserta didik untuk menggunakan video sebagai bahan belajar. Sampel total 392 

kuesioner dikumpulkan untuk penelitian ini. Responden adalah pelajar dari lima 

pusat pembelajaran OUM di Lembah Klang, yaitu, Sri Rampai, KL Utama 

Kampus, Shah Alam, Bangi dan Petaling Jaya dengan desain convenience 

sampling. Responden berasal dari berbagai program dan fakultas dan mereka 

diminta untuk mengisi kuesioner selama kelas mereka. Statistik deskriptif dan 

inferensial digunakan sebagai alat analisis utama untuk mempelajari niat perilaku 

pelajar untuk menggunakan video ceramah sebagai materi pembelajaran mereka. 

Konstruk niat perilaku diukur dalam dua hal dimensi: persepsi kemudahan 

penggunaan dan persepsi kegunaan video ceramah. Kuesioner terdiri dari 20 

pernyataan dari dua dimensi yang diidentifikasi (kemudahan yang dirasakan, 

penggunaan dan manfaat yang dirasakan dari ceramah video) dan menggunakan 

skala Likert empat poin. Setiap Dimensi terdiri dari sepuluh pernyataan. Nilai 

median berdasarkan skala Likert empat poin adalah 2.5; karenanya, nilai ambang 

2,5 digunakan untuk mengukur dimensi.  
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Gambar 2.5 The Behavioural Intention to use Video Lecture in an ODL 

Institution. Sumber: Chiam et al., (2017) 

Perkembangan teknologi yang pesat terutama yang melibatkan 

penggunaan smartphone dan tablet membuat kegiatan lebih mudah dan nyaman 

dalam menyampaikan informasi. Semua pihak terutama lembaga keuangan saat 

ini ingin memberikan layanan terbaik kepada nasabahdan kompetisi pada sektor 

perbankan terus meningkat dari hari ke hari. Ponsel adalah salah satu gadget yang 

semua orang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini adalah 

kesempatan untuk finansial lembaga untuk memperkenalkan layanan perbankan 

seluler. Berkaitan dengan itu, sebagian besar lembaga keuangan berinisiatif untuk 

menyediakan variasi fasilitas dan layanan transaksi bank kepada nasabahhanya 

dengan menggunakan ujung jari kapan dan dimana saja. Terkait dengan adanya 

daya tarik layanan yang ditawarkan menggunakan internet banking di mana 

membantu nasabah dalam melihat rincian akun, transfer dana, saldo, rincian 

pinjaman, pembayaran tagihan, layanan kartu kredit dan banyak lagi. Oleh karena 

itu, riset ini mengarah pada penyeledikan hubungan antara pemahaman akan 
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kesederhanaan oleh pengguna, keamanan berupa privasi terhadap layanan adopsi 

internet banking. Penelitian dilakukan di CIMB Kuala Terengganu dengan 

membagikan 200 set kuesioner.  

 
Gambar 2.6 Perceived Ease of Use, Security and Privacy of Internet Banking. 

Sumber : Bakar et al. (2017) 

 Penelitian Mostafa dan Eneizan (2018) mengutarakan adanya komponen-

komponen yang berimbas pada perolehan internet banking di Libya. Untuk 

membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini, penelitian rinci dilakukan untuk 

mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh nasabah bank Libya, penerimaan 

internet banking di berbagai negara di seluruh dunia, pentingnya mengadopsi 

teknologi ini untuk kedua pihak: bank dan nasabah di Libya. Sampel penelitian 

terdiri dari 319 nasabah perbankan di Tripoli. Mereka dipilih secara acak 

tergantung pada kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian penelitian. 

Sebuah survei dikembangkan untuk mendapatkan tanggapan dari berbagai segmen 

masyarakat.  
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Gambar 2.7 Factors Affecting Acceptance of Internet Banking in Developing 

Countries. Sumber: Mostafa dan Eneizan (2018) 

Nawaz dan Yamin (2018) bertujuan mengujikan data secara empiris model 

yang menggambarkan elemen-elemen yang berdampak pada niat perilaku 

nasabahperbankan dalam penggunaan layanan m-banking di Sri Lanka. 

Komponen-komponennya meliputi Perceived Ease of Use (PEOU) dan Perceived 

Usefulness (PU) didasarkan oleh Technology Acceptance Model (TAM) dan 

Perceived Compatibility (PC) dan Perceived Trust (PT) yang populer diadopsi 

dari literatur karena mereka tampaknya lebih kontekstual. Penelitian kuantitatif 

berdasarkan survei kuesioner diadopsi. Dari 800 kuesioner terstruktur yang 

dikelola dengan menggunakan sampling yang mudah, 703 dikembalikan dan 695 

dianggap lengkap. Structural Equation Modeling dilakukan untuk melihat 

wawasan data yang dikumpulkan dari nasabahperbankan di Sri Lanka. 
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Gambar 2.8 Sri Lankan Customers’ Behavioural Intention to Use Internet 

Banking: A Structural Equation Modelling Approach. Sumber: Nawaz dan Yamin 

(2018) 

Penelitian ini adanya kaitannya terhadap adopsi layanan internet banking 

oleh responden di UEA dan persepsi faktor risiko. Model ini divalidasi 

berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dari sampel 90 

responden di UEA. Analisis faktor digunakan untuk mengevaluasi dan 

menganalisis tanggapan. Kepercayaan pada teknologi dan nilai yang 

diciptakannya adalah kekuatan pendorong utama bagi responden untuk 

mengadopsi internet banking. Responden merasakan bahwa perbankan internet 

membantu dalam perencanaan keuangan yang tepat karena berkelanjutan 

memantau transaksi dan menghemat waktu. Kurangnya privasi pada transaksi 

internet banking serta kurangnya semua bank dalam menawarkan layanan internet 

banking di UEA adalah tantangan utama yang dirasakan oleh responden dalam 

pengambilan internet banking. 

Behavioral 
Intentions 

Perceived Usefulness 

Perceived Ease of Use 

 

Perceived Trust 

Perceived Compatibility 

Nurmasita Gusriani. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank pada Penggunaan Layanan 
Internet Banking di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 
 

Gambar 2.9 Adoption of Internet Banking and Perceived Risk in GCC. Sumber: 

Chavali dan Kumar (2018). 

Fokus utama dari riset ini yakni menelaah adanya persepsi nasabah tentang 

internet banking di Botswana. Untuk memenuhi tujuan dari penelitian, dimensi 

yang meliputi penggunaan perilaku, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan 

penggunaan diimplementasikan. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk 

penelitian ini, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sendiri 

dari enam nasabah bank umum di Botswana. Telah diketahui bahwa kegunaan 

objektif komputer adalah komponen utama yang mendorong niat perilaku pada 

penggunaan internet banking di Botswana. Oleh karena itu direkomendasikan 

bahwa bank harus melibatkan lebih banyak mengenai kesadaran teknologi untuk 

mengekspos kebutuhan yang berubah dari perbankan tradisional menjadi model 

perbankan kontemporer. Penting juga bahwa bank komersial harus menyediakan 
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layanan sistem yang efisien untuk mengurangi gangguan internet dan memastikan 

layanan nasabahyang segera. 

 
Gambar 2.10 An Analysis of Customer Perception on Internet Banking in 

Botswana. Sumber : Muchingami (2018) 

Penelitian Lin dan Shiqian (2018) ini menggunakan teknik convenience 

sampling untuk mengumpulkan data dari 500 responden pengguna e-banking 

pengguna seluler. Persepsi kegunaan sebagai mediator antara hubungan persepsi 

kompatibilitas dan niat perilaku serta hubungan antara mobilitas dan niat perilaku. 

Dengan pertumbuhan penggunaan transaksi e-banking melalui ponsel di Cina, 

membawa serta kenyamanan hidup orang-orang karena memungkinkan orang 

untuk memiliki akses ke layanan perbankan di mana saja dan kapan saja serta 

menjalankan bisnis lebih efektif. Penting bagi pelaku usaha untuk menyelidiki 

komponen-komponen terkait dampaknya terhadap niat perilaku nasabahterhadap 

transaksi e-banking melalui ponsel. 
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Gambar 2.11 Factors Influencing the Behavior Intention of E-banking 

Transaction through Internet Phones in China. Sumber: Lin dan Shiqian (2018) 

 Riset ini berfokus pada dampak kesederhanaan oleh pengguna terkait 

hasrat dalam layanan internet banking pada klien Mandiri Bank, dampak 

keyakinan terkait akan hasrat dalam melakukan tindakan jual beli dengan 

penggunaan internet banking Mandiri pada konsumen Mandiri Bank, dampak 

kecemasan teknologi berbasis komputer terkait hasrat dalam transaksi penggunaan 

internet banking Mandiri, dampak mutu pelayanan terkait hasrat dalam pengunaan 

internet banking Mandiri, suatu imbas yang berdampak pada kesederhanaan 

pengguna, keyakinan, kekhawatiran berteknologi, dan mutu pelayanan terkait 

hasrat penggunaan jual beli dalam mempraktikkan penggunaan internet banking 

pada konsumen Bank Mandiri. 
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Gambar 2.12 Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan 

Kualitas Layanan terhadap Minat Menggunakan Internet Banking. Sumber: 

Saputro dan Sukirno (2013) 

 Riset yang berlangsung bertujuan untuk menganalisis komponen-

komponen yang berdampak pada niat dalam mempraktikkan internet banking 

berdasarkan model penerimaan teknologi (TAM). Penelitian ini menggunakan 

sumber data primer. Perolehan berbasis data didapatkan dengan penggunaan 

penelitian observasi dan persoalan dari sebanyak 138 nasabah bank di Indonesia. 

Pemuatan persoalan diisi dan dinilai melewati Skala Likert. Pengaplikasian data 

diperoleh berasaskan penggunaan analisis regresi linier berlipat ganda dan analisis 

koefisien determinasi. Tata cara dalam menemukan dan menerangkan adanya 

keterikatan atau sebuah imbas antar komponen melalui percobaan hipotesis 

dengan pengujian dugaan sementara yang dilakukan dengan menempuh uji F dan 

uji t.   
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Gambar 2.13 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Menggunakan 

Internet Banking. Sumber: Sarce et al., (2019) 

Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang telah  

dimanfaatkan dalam pencapaian aspek bisnis dan berdampak pada kemajuan 

dunia perbankan yang semakin berdaya guna serta diperuntukkan dalam 

mencukupi kepuasan klien. BCA Bank merupakan salah satu perwujudan inovasi 

pelayanan internet banking yang kini bukan hal awan lagi bagi seluruh 

penggunanya yang dikenal sebagai BCA internet. Internet banking yang kita 

kenal secara keseluruhan bermakna yakni teknologi yang menyederhanakan 

informasi yang diperoleh nasabah kemudian dikirimkan langsung melalui jaringan 

internet. Pengkajian yang dilakukan peneliti bertujuan dalam mengetahui 

komponen-komponen yang berimabas pada minat nasabah yang menggunakan 

internet banking. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

sebanyak 75 responden.  
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Gambar 2.14 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank BCA di 

Pangkalpinang terhadap Internet Banking. Sumber: Rachmatsyah (2018). 

Riset ini mengarah pada pengetahuan seberapa luas dampak pemahaman 

terhadap pengguna dan pemahaman kesederhanaan pengguna pada pengaplikasian 

perbankan online kepada pengusaha pemilik grosir. Pengolahan data yang 

dilakukan yakni mengembangkan metode riset kuantitatif dengan ancangan 

asosiatif. Purposive sampling dipergunakan terkait metode riset, dengan 

menghasilkan besaran responden sejumlah 96 responden. Berdasarkan data yang 

disebarkan pada responden ini hasil penelitian dapat dibuktikan. Pengusaha saat 

ini membutuhkan mobiltas yang tinggi dan bisa bertransaksi di mana saja agar 

bisnis berjalan dengan lancar. 

Behavioral 
Intention 

Perceived Ease of 
Use 

Perceived 
Usefulness 

Perceived Quality 

 

Nurmasita Gusriani. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank pada Penggunaan Layanan 
Internet Banking di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



22 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 
Gambar 2.15 Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat terhadap 

Penggunaan Internet Banking. Sumber : Silalahi (2018)  

Penelitian bertujuan menguji secara empiris intgritas terkait kewajiban 

bayar pajak secara pribadi dalam pengoprasian e-billing. Penelitian dilakukan 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Provinsi Bali. Data dikumpulkan melalui 

metode survei. Sampel ditentukan dengan pola nonprobability sampling dengan 

struktur convenience sampling. Jumlah responden yang dianalisis sejumlah 160 

orang pengguna e-billing yang sedang bertransaksi di kantor pajak daerah.  

 

Gambar 2.16 Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan dan 

Norma Subyektif pada Minat Berperilaku Penggunaan E-billing. Sumber: 

Ratnadi dan Widanaputra (2019). 
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Sistem informasi saat ini telah banyak digunakan pada berbagai bidang 

usaha, salah satunya sistem perbankan. Transaksi akan lebih mudah dilakukan 

menggunakan internet banking karena dengan internet banking kegiatan transaksi 

keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Diera globalisasi saat ini 

setiap orang mempunyai mobilitas yang sangat banyak, seperti kegiatan bayar beli 

menggunakan internet dan banyak penjual yang berjualan di internet. Maka dari 

itu bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh 1) Variabel persepsi 

kemudahan terhadap penggunaan internet banking dan 2) Variabel persepsi 

kegunaan terhadap penggunaan internet banking. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian penjelasan (explanatory reseach) dengan pendekatan kuantitatif. 

Objek penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Universitas Brawijaya yang 

menggunakan internet banking. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 

 
Gambar 2.17 Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kegunaan pada 

Penggunaan Internet Banking. Sumber : Fadlan dan Dewantara (2018)  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, persepsi kepercayaan dan 

persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan e-
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money. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan melalui pengambilan data. Metode analisis data yang digunakan adalah 

asumsi klasik, metode linier berganda dan analisis koefisien determinsi. Metode 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian penelitian mengambil 

sampel 100 responden nasabah di Bank BRI Cabang Lamongan. Persepsi 

Kemudahan Penggunaan menjadi faktor terbesar yang mmempengaruhi minat 

nasabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 6.539.  

 

Gambar 2.18 Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi daya Guna, 

Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Manfaat terhadap Minat Nasabah Internet 

Banking. Sumber: Romadloniyah dan Prayitno (2018). 

Perkembangan zaman yang semakin menuntut kemudahan melakukan 

berbagai kegiatan, memunculkan berbagai teknologi baru. Kemajuan teknologi 

yang sudah menjadi konsumsi umum masyarakat adalah internet. Salah satu 

fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk mempermudah melakukan 

aktivitas perbankan adalah teknologi internet banking. Nasabah dapat melakukan 
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berbagai kegiatan perbankan hanya perlu terhubung dengan koneksi internet. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko, manfaat, dan kemudahaan 

penggunaan terhadap kepercayaan nasabah dalam menggunakan internet banking 

dengan menggabungkan teori Technology Acceptance Model (TAM). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh risiko, manfaat 

dan kemudahaan terhadap penerimaan internet banking, yang akan berlanjut pada 

kepercayaan nasabah dalam menggunakan internet banking Mandiri. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data 

dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan metode purposive 

sampling Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

persepsi risiko, persepsi manfaat (jasa pelayanan, efektifitas dan sebagainya), dan 

persepsi kemudahan penggunaan teknologi, seperti mudah digunakan dalam 

penggunaan internet banking mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan nasabah 

dalam penggunaan internet banking.  

 

Gambar 2.19 Pengaruh Resiko, Manfaat, Kemudahan Penggunaan terhadap 

Penggunaan Internet Banking. Sumber: Putrid an Fitrie (2019). 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

perceived of technology, perceived of risk, perceived of usefulness, subjective 

norm, perceived ease of use terhadap intention to use electronic banking. Populasi 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

tahun angkatan 2015, 2016 dan 2017 berjumlah 2.597 mahasiswa dan 

pengambilan sampel berdasarkan rumus Slovin sebanyak 347 mahasiswa. Teknik 

sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan 

software AMOS 22.  Saran dari penelitian ini untuk pihak bank adalah melakukan 

sosialisasi didalam kegiatan kampus sekaligus menjalin kerjasama dengan 

organisasi mahasiswa sehingga layanan atau produk keuangan khususnya 

electronic banking akan dikenal lebih luas oleh mahasiswa. 

 

Gambar 2.20 Anteseden Penggunaan Layanan E-Banking di Kalangan 

Mahasiswa. Sumber: Arumi dan Yanto (2018). 
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2.2       Variabel Dependen 

2.2.1 Behavioral Intention  

Kasim et al., (2017) mengutarakan bahwa behavioral intention 

mengilustrasikan keinginan dan kesiapan nasabah dalam penggunaan 

ciptaan dan servis yang ditawarkan oleh instansi dan kemungkinan dalam 

hal internet banking adalah menggunakan teknologi khusus. Dengan 

penggunaan smartphone yang semakin luas, maka layanan seluler 

nirkabel telah terintegrasi dalam kehidupan pengguna, yang berarti 

mereka bersedia atau berniat untuk menerapkan transaksi internet banking 

melalui telepon seluler. Niat perilaku adalah satu-satunya variabel 

dependen dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi 

banyak faktor yang mungkin mempengaruhi niat perilaku seperti 

merasakan kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, atau mobilitas 

nasabah. 

Niat berperilaku telah diamati sebagai indikator keberhasilan dari 

sebuah sistem kerja. Niat perilaku relevan dengan keputusan nasabahdan 

mereka keinginan untuk tinggal atau beralih dari layanan perusahaan. 

Pengalaman nasabahitu lebih terkait dengan niat perilaku. Dikatakan 

bahwa pengalaman nasabahyang lebih positif, semakin besar 

kemungkinan nasabahakan membuktikan niat untuk membeli atau 

menggunakan layanan (Sharma, 2018). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Perceived Usefulness terhadap Behavioral Intention 
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Dengan riset Kasim et al., (2013), persepsi kegunaan yang dirasakan 

didefinisikan olehnya sebagai prinsip menggunakan teknologi untuk 

meningkatkan kinerja individu. Probabilitas ini tentu saja bervariasi dari individu 

ke individu. Perceived Usefulness sangat memprediksi adopsi m-banking di 

Singapura. Sebuah penelitian yang dilakukan pada adopsi m-banking di Malaysia 

menambahkan atribut baru seperti risiko yang dialami, kredibilitas yang 

ditanggung dan kesadaran nasabahuntuk mempergunakannya dan menemukan 

bahwa Perceived Usefulness sangat mempengaruhi, diikuti oleh kredibilitas dan 

kesadaran, adopsi m- perbankan di Malaysia.  

Penelitian terdahulu dari Rahi et al., (2017), Sharma (2018), Kasim et al., 

(2017), Al-Jabri (2015), Chiam et al., (2017), Mostafa dan Eneizan (2018), Nawaz 

dan Yamin (2018), Chavali dan Kumar (2018), Muchingami (2018), Lin dan 

Shiqian (2018), Rachmatsyah (2018), Silalahi (2018), Ratnadi dan Widanaputra 

(2019), Fadlan dan Dewantara (2018), Romadloniyah dan Prayitno (2018), Putri 

dan Fitrie (2019), Arumi dan Yanto (2018) memaparkan adanya pemngimbasan 

antara Perceived Usefulness terhadap Behavioral Intention. 

2.3.2 Hubungan antara Perceived Ease of Use terhadap Behavioral Intention 

Menurut Kasim et al., (2013), pemahaman kesederhanaan pengguna 

didefenisikan sebagai sejauh mana pengguna mengharapkan skema target yang 

bebas dari upaya. Pemahaman kesederhanaan pengguna dijelaskan oleh tingkat 

pemahaman seseorang berkeyakinan bahwa penggunaan sistem mobile banking 

akan menjadi upaya yang bebas dan mudah. Dengan menggunakan sistem khusus 

ini, tidak perlu banyak usaha karena sangat mudah dan nyaman. Layanan internet 
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banking yang gampang dioperasikan tentunya menghasilkan rasa kepuasan klien 

terkait proses penggunaan yang sederhana dan tidak memakan waktu lama saat 

proses transaksi bank alih-alih mengantri di konter bank.  

Riset terdahulu yang dikemukakan oleh Rachmatsyah (2018) 

mengemukakan bahwa pemahaman kesederhanaan pengguna telah berdampak 

positif dalam menjadikan mobile banking sebagai sarana transaksi dalam 

keseharian klien. Dari pencapaian berikut, tidak sedikit konsumen yang 

merasakan kemudahan serta kepraktisan waktu pengaplikasiannya sehingga 

banyak dari konsumen akan memberikan penilaian terbaik mereka terkait mobile 

banking. Ponsel dapat digunakan dan ditenteng kemanapun pengguna pergi, 

sehingga memudahkan pengguna dalam pengaksesan sistem untuk melakukan 

transaksi bank. 

Oleh karena itu, sebagian besar nasabahyang menggunakan layanan ini 

dapat mengadopsi kehidupan sehari-hari mereka terutama nasabahdari pemerintah 

atau sektor swasta karena mereka tidak perlu pergi ke bank dan juga dapat 

menghemat waktu mereka. Penelitian sebelumnya oleh Nawaz dan Yamin (2018) 

mengutarakan bahwa adanya komponen dari persepsi kemudahan penggunaan 

secara positif berhubungan dengan niat perilaku untuk mengadopsi ponsel 

perbankan. Selain itu, Rahi et al., (2017) juga mengemukakan bahwa pemahaman 

kesederhanaan pengguna ditemukan secara relevan berdampak pada niat 

konsumen dalam pemakaian mobile banking. Sampai-sampai, bank benar-benar 

berfokus pada penyderhanaan sistem mobile banking dalam penggunaannya dan 
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terus-menerus melakukan pengembangan software pada sistem yang lebih praktis 

dan simple (Chavali & Kumar, 2018). 

Sebagaimana klien menjumpai bahwa adanya kemudahan dan kepraktisan 

dalam penggunaan mobile banking sehingga timbulnya rasa ingin kepraktisan 

tersebut dimana nasabah merasa kemudahan yang diberikan sangat membantu dan 

rasa ingin memiliki atau memakai mobile banking ini. Riset terdahulu, 

mengemukakan banyaknya peneliti yang memprediksikan adanya kemudahan 

penggunaan yang dirasakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

nasabahuntuk mengadopsi internet banking. Penelitian terdahulu dari Rahi et al., 

(2017), Sharma (2018), Kasim et al., (2017), Al-Jabri (2015), Chiam et al., (2017), 

Mostafa dan Eneizan (2018), Nawaz dan Yamin (2018), Chavali dan Kumar 

(2018), Muchingami (2018), 

2.3.3 Hubungan antara Perceived Compatibility terhadap Behavioral 

Intention 

Perceived Compatibility adalah tingkat inovasi yang dirasakan sejalan 

dengan norma-norma sekarang, pengetahuan dimasa terdahulu, dan keterikatan 

dalam pengambilan tingkat pontensi yang seharusnya sehingga Perceived 

Compatibility dapat dijadikan sebuah komponen yang berkaitan degan niat 

perilaku nasabahdalam penggunaan M-Banking. Saat mempelajari adopsi di Arab 

Saudi, Rahi et al., (2017) beramsumsi komponen ini merupakan komponen yang 

sangat relevan dalam memprediksi adopsi m-banking. Rahi et al., (2017) 

melakukan penelitian serupa di Australia dan menemukan bahwa faktor perceived 

Nurmasita Gusriani. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank pada Penggunaan Layanan 
Internet Banking di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



31 

 

Universitas Internasional Batam 

 

usefulness, Risiko, Biaya dan perceived compatibility memiliki dampak pada 

penerimaan konsumen m-banking.  

Meskipun mereka membuktikan bahwa perceived usefulness adalah faktor 

yang paling signifikan, perceived compatibility juga memiliki dampak yang pasti 

pada adopsi m-banking di Australia. Penggunaan aktual m-banking oleh 

nasabahdi Jerman dipelajari dan ditemukan bahwa perceived compatibility 

memiliki dampak yang lebih kuat pada adopsi daripada perceived usefulness. 

Penelitian terdahulu dari Rahi et al., (2017), Sharma (2018), Kasim et al., (2017), 

Al-Jabri (2015), Chiam et al., (2017), Mostafa dan Eneizan (2018), Nawaz dan 

Yamin (2018) membuktikan terdapat pengaruh Perceived Compatibility terhadap 

Behavioral Intention. 

2.3.4 Hubungan antara Perceived Trust terhadap Behavioral Intention 

Dalam konteks layanan internet banking, kepercayaan didefinisikan 

sebagai sebuah keyakinan mengenai terjaminnya informasi pribadi yang dimiliki 

nasabah terhadap penyebaran pada pihak yang tidak berkepentingan. Juga 

didedefenisikan sebagai kemampuan penyedia layanan internet banking untuk 

menyediakan layanan yang dapat diandalkan melalui internet. Dalam studi ini, 

kepercayaan dioperasionalkan sebagai kepercayaan konsumen terhadap layanan 

internet banking yang disediakan oleh banknya (Nawaz &Yamin, 2018). 

Kepercayaan sebagai persepsi kompetensi memiliki tiga karakteristik: 

kemampuan, kebajikan, dan integritas. Kemampuan atau juga dikenal sebagai 

kompetensi berarti bahwa seseorang secara aman percaya bahwa pihak lain 

memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan.  
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Dalam kasus hubungan internet, Ini mencerminkan keyakinan bahwa 

vendor internet memenuhi janjinya seperti mengirimkan barang atau jasa pada 

waktu dan keadaan yang ditentukan, atau untuk menjaga keamanan informasi 

pribadi. Penelitian terdahulu dari Rahi et al., (2017), Sharma (2018), Kasim et al., 

(2017), Al-Jabri (2015), Chiam et al., (2017), Mostafa dan Eneizan (2018), Nawaz 

dan Yamin (2018), Chavali dan Kumar (2018), Muchingami (2018), Lin dan 

Shiqian (2018) membuktikan terdapat pengaruh antara Perceived Trust terhadap 

Behavioral Intention. 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Terkait dengan sejumlah pembahasan yang dibahas sebelumnya, peneliti 

mengembangkan kerangka model riset yang berasaskan uraian dan dugaan 

sementara yakni sebagai berikut: 
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Gambar 2.21 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank pada 

Penggunaan Layanan Internet Banking di Batam. Sumber: Nawaz dan Yamin 

(2018) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Diperolehnya dampak relevan positif antara perceived usefulness terhadap 

behavioral intention. 

H2:  Diperolehnya dampak relevan positif antara perceived ease of use terhadap 

behavioral intention. 

H3: Diperolehnya dampak relevan positif antara perceived compatibility 

terhadap behavioral intention. 

H4:  Diperolehnya dampak relevan positif antara perceived trust terhadap 

behavioral intention. 
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