
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Difusi teori inovasi telah memainkan peranan penting dalam pengembangan  

kerangka teoritis pada studi pengadopsian teknologi informasi oleh individu dan 

organisasi. Teori difusi inovasi diusulkan dan kemudian disempurnakan oleh 

Rogers (1995). Berbagai model dan kerangka kerja telah muncul untuk mengkaji 

adopsi teknologi dan aplikasi yang terkait. Banyak model yang menganalisis 

aspek perilaku dari pengadopsi seperti persepsi, sikap dan motivasi, dan seringkali 

diintegrasikan dengan literatur difusi teori inovasi atau model lainnya Eze et al. 

(2011). 

Diantara model-model yang telah dikembangkan untuk memberikan 

pemahaman tentang penggunaan dan pengadopsian teknologi informasi adalah 

Technology Acceptance Model- TAM (Davis, 1989). TAM didasarkan pada model 

dari psikologi sosial seperti Theory of Reason Action – TRA (Ajzen & Fishbein, 

1980) dan Theory of Planned Behavior – TPB (Ajzen, 1985).  

TAM merupakan teori yang terkemuka terkait dengan pengadopsian 

teknologi pada penelitian sistem informasi. Berbagai kajian empiris telah 

menunjukkan bahwa TAM merupakan model yang kuat untuk perilaku 

penerimaan teknologi dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan teknologi 

informasi atau TI (Chen, 2013). 

TAM berasal dari TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) dan mengusulkan sebuah 

model perilaku dimana dua keyakinan yaitu persepsi kemudahan dalam 
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penggunaan (perceived ease of use) dan persepsi manfaat yang dirasakan 

(perceived usefulness) merupakan prediktor utama dari niat atau keinginan untuk 

menggunakan (intention to use). TAM menyatakan bahwa kedua keyakinan 

tersebut menentukan sikap (attitude) terhadap penggunaan sistem. Selanjutnya, 

sikap bersama-sama dengan manfaat yang dirasakan, menentukan keinginan untuk 

menggunakan. Kemudian, keinginan untuk menggunakan akan memprediksi 

penggunaan sistem yang sebenarnya atau actual usage (Chen, 2008). Penelitian 

yang lebih luas telah menunjukkan kekuatan TAM dalam menjelaskan dan 

memprediksi penggunaan berbagai teknologi informasi, seperti perangkat lunak 

pengolah kata, World Wide Web dan belanja di internet. 

Menurut TAM, kegunaan yang dirasakan didefinisikan sebagai "sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan 

kinerja atau pekerjaannya". Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (PEOU) 

didefinisikan sebagai "sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem tertentu tidak memerlukan upaya" (Davis, 1989). Kedua konstruk 

(construct) tersebut akan mempengaruhi sikap terhadap penggunaan sistem.  

Selanjutnya sikap terhadap penggunaan sistem yang mempengaruhi 

keinginan berperilaku seseorang menggunakan sistem. Pada akhirnya keinginan 

berperilaku akan menentukan penggunaan sistem sesungguhnya. Beberapa studi 

telah menggarisbawahi pentingnya kriteria kegunaan dan kemudahan penggunaan 

untuk penerimaan mobile payment, seperti pada studi yang dilakukan oleh Mallat 

(2006) dan Chen (2008). 
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TAM telah terbukti menjadi model teoritis yang berguna dalam membantu 

memahami dan menjelaskan perilaku penggunaan dalam implementasi sistem 

informasi. Para peneliti telah disederhanakan TAM dengan menghapus konstruk 

sikap ditemukan di TRA dari spesifikasi saat ini. Model penelitian yang diusulkan 

untuk meneliti peran keamanan dalam adopsi pembayaran mobile didasarkan pada 

konstruksi generik TAM.  

Mallat (2006) menunjukkan perlunya model penerimaan yang disesuaikan 

dengan teknologi tertentu. Mallat (2006) berpendapat bahwa model generik 

mungkin tidak cukup memadai untuk menjelaskan adopsi dan penggunaan 

berbagai jenis teknologi dan saluran layanan (service channel). Terutama pada 

teknologi dan layanan yang memiliki di mana fitur-fitur  khusus dan dapat 

memainkan peran penting. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan variabel-

variabel  penjelas lainnya ke dalam TAM (Chen, 2008).  

Didukung oleh Khraim et al. (2011), dimana mengatakan bahwa faktor 

prediktor utama TAM (kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang 

dirasakan) tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan niat perilaku terhadap 

penggunaan mobile banking, sehingga perlu mencari faktor tambahan yang lebih 

baik dapat memprediksi penerimaan mobile banking. 

Dai dan Pavia (2009) meneliti tentang adopsi mobile commerce di Cina dan 

US. Faktor yang mempengaruhi niat menggunakan mobile commerce yaitu 

persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kekhawatiran privasi, inovasi, 

persepsi nilai yang ditambahkan, persepsi biaya, persepsi kesenangan, 

kompatibilitas dan subjektif norma. 
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Barati dan Mohammadi (2009) meneliti tentang adopsi mobile banking di 

USA. Faktor yang yang mempengaruhi dalam penelitiannya antara lain yaitu 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, perilaku intensi, demografi, 

kondisi fasilitas, sosial dan kultural serta resistansi inovasi. 

Schierz et al. (2010) meneliti tentang adopsi mobile payment di Jerman. Faktor 

yang mempengaruhi adopsi mobile payment yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kompatibilitas, persepsi keamanan, 

mobilitas individual, norma subyektif dan sikap menggunakan. 

Mbogo (2010) meneliti tentang adopsi mobile payment di Kenya. Faktor 

yang mempengaruhi adopsi mobile payment yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan akses, persepsi rendahnya 

biaya, persepsi keamanan, persepsi kepuasan, persepsi kenyamanan, persepsi 

dukungan dan penggunaan aktual.  

Islam et al. (2011) meneliti tentang adopsi mobile commerce di Bangladesh. 

Faktor lain yang mempengaruhi adopsi mobile commerce antara lain persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, kesadaran dan pengetahuan, 

kenyamanan, biaya dan harga, keamanan, kekayaan dan informasi yang cepat dan 

self-efficacy.  

Daud et al. (2011) meneliti tentang adopsi mobile banking di Malaysia. 

Faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kredibilitas, kesadaran konsumen dan 

persepsi resiko dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1 : 
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Gambar 2.1 
Model Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi akan 

Manfaat, Persepsi Kredibilitas, Kesadaran Konsumen dan Persepsi Risiko 
terhadap Intensi Adopsi Mobile Banking 

 

 

 

 

 

Sumber : Daud et al. (2011) 

Peng et al. (2012) meneliti tentang adopsi mobile payment di Cina. Faktor 

yang mempengaruhi adopsi mobile payment yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, persepsi keuntungan, persepsi keamanan, persepsi 

kompatibilitas, destination m-payment knowledge (DK), tourist susceptibility to 

interpersonal influence (TS) dan persepsi resiko.  

Akturan dan Tezcan (2012) meneliti tentang adopsi mobile banking. Faktor 

yang mempengaruhi adopsi mobile banking yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, persepsi keuntungan dan persepsi resiko (yang 

terdiri dari persepsi resiko kinerja, persepsi resiko keuangan, persepsi resiko 

waktu, persepsi resiko keamanan serta persepsi resiko privasi) melalui sikap 

menggunakan mobile banking  

Chitungo dan Munongo (2013) meneliti tentang adopsi mobile banking di 

Zimbabwe. Faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking antara lain 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi resiko, inovasi 

personal, keuntungan relatif, biaya serta norma-norma sosial. Persepsi resiko 
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terdiri dari resiko privasi dan resiko keamanan. Sedangkan biaya yang dimaksud 

adalah biaya transaksi yang dikenakan. 

Kazi dan Mannan (2013) meneliti tentang adopsi mobile banking di 

Pakistan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking yaitu persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi manfaat,  persepsi resiko serta pengaruh sosial. 

Persepsi resiko terdiri dari resiko keuangan, resiko kinerja, resiko komunitas, 

resiko psikologi, resiko waktu dan resiko fisik. 

Nassuora (2013) juga meneliti adopsi mobile commerce di Jordan, Faktor 

yang mempengaruhi dalam penelitiannya yaitu persepsi kemudahan penggunaan, 

persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, persepsi biaya dan persepsi privasi. dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2.2 : 

Gambar 2.2 
Model Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan 

Penggunaan, Persepsi Kepercayaan, Persepsi Biaya, dan Persepsi Privasi 
terhadap Adopsi Mobile Commerce. 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Nassuora (2013) 

Hanafizadeh et al. (2014) meneliti tentang adopsi mobile banking di Iran. Faktor 

yang mempengaruhi adopsi mobile banking antara lain yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, kepercayaan, persepsi biaya yang digunakan, 

persepsi resiko, butuhnya interaksi personal, kredibilitas dan kompatibilitas 
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dengan gaya hidup dan kebutuhan. Persepsi resiko terdiri dari resiko keuangan, 

resiko fisik, resiko psikologis dan resiko sosial. Model penelitiannya dapat 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 : 

Gambar 2.3 
Model Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahaan Penggunaan, 

Kepercayaan, Kredibilitas, Persepsi Resiko, Persepsi Biaya Penggunaan,  
Kebutuhan untuk Interaksi Personal, Kompatibilitas dengan Gaya Hidup  
 dan Kebutuhan terhadap Intensi Menggunakan Mobile Banking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hanafizadeh et al. (2014) 

Ramlugun dan Issuree (2014) meneliti tentang adopsi mobile banking di 

Mauritius. Faktor yang mempengaruhi dalam penelitiannya yaitu persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kredibilitas (yang berisi 

tentang privasi dan keamanan), persepsi self efficacy (kemampuan seseorang 

menggunakan) dan  persepsi biaya keuangan.  

Tan et al. (2014) meneliti tentang adopsi mobile payment di Korea. Faktor 

yang mempengaruhi niat untuk menggunakan adopsi mobile payment  yaitu 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, pengaruh sosial, inovasi 

personal di teknologi informasi, persepsi resiko dan persepsi biaya keuangan, 
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dengan mengunakan jenis kelamin sebagai variabel moderasi. Persepsi resiko 

dalam penelitiannya terdiri dari resiko keuangan dan resiko psikologis. 

Selain teori difusi inovasi yang menggunakan TAM didalam penelitian, 

terdapat banyak faktor lain untuk memperluas dan menjelaskan adopsi mobile 

payment (Szmigin & Bourne, 1999). Mallat (2006) meneliti tentang mobile 

payment di Finland. Faktor mempengaruhi mobile payment ini antara lain yaitu 

keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, biaya-biaya, eksternalitas 

jaringan, kepercayaan, resiko keamanan. Dalam resiko keamanan, terdapat enam 

kategori yang berbeda antara lain yaitu penyalahgunaan, transaksi eror, kurangnya 

catatan transaksi dan dokumentasi, transaksi tidak jelas, kekhawatiran reliabilitas 

akan device dan jaringan serta kekhawatiran akan privasi. 

Khraim et al. (2011) meneliti tentang mobile banking di Jordan. Faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitiannya antara lain yaitu faktor self efficacy, 

trailability, kompatibilitas, kompleksitas, resiko, keuntungan relatif. 

Lu et al. (2011) meneliti tentang mobile payment di Cina. Faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitian ini yaitu persepsi keuntungan relatif, 

kompatibilitas, persepsi gambaran, persepsi risiko, persepsi biaya, kepercayaan 

awal dalam mobile payment, kepercayaan internet payment. 

Yu (2012) meneliti tentang adopsi mobile banking di Taiwan. Faktor yang 

mempengaruhi dalam adopsi mobile banking antara lain yaitu harapan kinerja, 

usaha yang diharapkan, pengaruh sosial, persepsi kredibilitas, persepsi biaya 

keuangan, kondisi yang memfasilitasi dan persepsi self-efficacy. Variabel 

moderasi yaitu usia dan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada Gambar 2.4 : 
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Gambar 2.4 
Model Pengaruh Harapan Kinerja, Usaha yang Diharapkan, Pengaruh 

Sosial, Persepsi Kredibilitas Persepsi Biaya Keuangan, Kondisi yang 
Memfasilitasi dan Persepsi Self-efficacy terhadap Sikap Melalui Intensi dan yang 

Dipengaruhi Oleh Jenis Kelamin dan Umur 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Yu (2012) 

Al-Jabri dan Sohail (2012) meneliti tentang adopsi mobile banking di Saudi 

Arabia. Faktor yang mempengaruhi adopsi mobile banking antara lain yaitu 

keuntungan relatif, kompleksitas, kompatibilitas, observabilitas, trialability, 

persepsi resiko dapat ditunjukkan pada Gambar 2.5 : 

Gambar 2.5 
 Model Pengaruh Keuntungan Relatif, Kompleksitas, Kompatibilitas,  

Observabilitas, Trialability, Persepsi Resiko terhadap Adoption of M-Commerce 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Al-Jabri dan Sohail (2012) 
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Chen (2013) meneliti tentang mobile banking di kota Taipei, Taiwan. Faktor 

yang mempengaruhi dalam mobile banking antara lain yaitu keuntungan relatif, 

kompatibilitas, kompleksitas, trialability, observabilitas, sikap, persepsi resiko 

terdiri dari persepsi resiko keuangan, persepsi resiko kinerja, persepsi resiko 

waktu, persepsi resiko psikologis dan persepsi resiko privasi, kesadaran merek, 

citra merek. Dalam penelitian ini terdapat variabel moderasi yaitu frekuensi 

penggunaan.  

 Huili et al. (2013) meneliti tentang adopsi jasa mobile banking di Cina. 

Faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini antara lain yaitu kecenderungan 

kepercayaan, kognisi konsumen, persepsi manfaat, sistem kualitas, persepsi resiko 

(yang terdiri dari resiko teknis, resiko privasi, legal remedies risk, dan resiko 

reputasi), persepsi biaya, dan menghindari ketidakpastian. Variabel intervening 

adalah percaya dan tidak percaya dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6 : 

 Gambar 2.6 
Model Pengaruh Kecenderungan Kepercayaan, Kognisi 

Konsumen, Persepsi Manfaat, Sistem Kualitas, Persepsi Resiko, Persepsi 
Biaya, Menghindari Ketidakpastian terhadap Adopsi Intensi Melalui 

Kepercayaan dan Ketidakpercayaan 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Huili et al. (2013) 

Yenny Christina, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Adopsi Mobile Payment Di Batam, 2015 
UIB Repository©2015 



Oh et al. (2014) meneliti tentang adopsi mobile payment di Korea. Faktor 

yang mempengaruhi Word of Mouth about Near Field Communication adopsi jasa 

mobile payment antara lain yaitu manfaat ekonomi, service usefulness, kemudahan 

penggunaan, universalitas, keamanan, gambar, nilai ekspresi. Serta variabel 

intervening yaitu kepuasaan dan kepercayaan.  

Sehingga dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa 

beberapa ahli menggunakan teori difusi inovasi yang menggunakan TAM didalam 

penelitian, dasar faktor dalam TAM adalah persepsi manfaat yang dirasakan dan 

persepsi kemudahan penggunaan oleh Rogers (1995). Namun, tidak hanya 

persepsi manfaat yang dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan yang 

digunakan dalam penelitiannya, terdapat penambahan faktor lain yang 

mempengaruhi adopsi mobile banking dan mobile payment. Para penelitinya 

antara lain yaitu Mbogo (2010), Schierz et al. (2010), Daud et al. (2011), Islam et 

al. (2011), Peng et al. (2012), Akturan dan Tezcan (2012), Chitungo dan 

Munongo (2013), Nassuora (2013), Kazi dan Mannan (2013), Ramlugun dan 

Issuree (2014), Hanafizadeh et al. (2014) dan Tan et al. (2014). 

Selain perluasan teori TAM didalam difusi inovasi, terdapat beberapa 

penelitian yang tidak menggunakan TAM dalam mempengaruhi adopsi mobile 

payment antara lain Mallat (2006), Khraim et al. (2011), Lu et al. (2011), Yu (2012), 

Al-Jabri dan Sohail (2012), Chen (2013), Huili et al. (2013) dan Oh et al. (2014). 

Dalam penelitian ini, tidak menggunakan teori difusi inovasi dengan TAM, 

melainkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi adopsi mobile payment 

antara lain persepsi resiko kinerja, persepsi resiko keamanan, persepsi resiko 
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sosial, persepsi hilangnya waktu dan persepsi resiko privasi. Dengan 

menggunakan inovasi adopsi sebagai varibel moderasi. 

 
2.2 Definisi Mobile Payment 

Mobile payment didefinisikan sebagai penggunaan perangkat mobile untuk 

melakukan pembayaran transaksi dimana uang atau dana yang ditransfer dari 

pembayar ke penerima melalui perantara , atau langsung tanpa perantara (Mallat, 

2006). Padashetty dan Krishna (2013), aplikasi mobile payment adalah alternatif 

yang baru membayar dan aplikasi yang sangat baik yang memberikan peluang 

besar bagi komunitas bisnis untuk menawarkan nilai akhir yang lebih tinggi 

kepada pelanggan. Untuk setiap barang yang dibeli, konsumen dapat membayar 

dengan menggunakannya telepon genggam langsung bukan tergantung pada uang 

tunai, cek, kartu kredit. 

 Mobile payment merupakan aplikasi yang memberikan pelanggan layanan 

dengan nilai yang baik dimana memungkinkan pelanggan untuk bertransaksi 

bebas waktu dan tempat dikemukan oleh Coursaris et al. (2003), Dahlberg et al. 

(2008), Varshney dan Vetter (2002). Menurut Padashetty dan Krishna (2013) 

mengatakan bahwa aplikasi mobile payment adalah yang terbaru membayar 

alternatif dan aplikasi yang sangat baik yang menyediakan besar kesempatan bagi 

komunitas bisnis untuk menawarkan nilai akhir lebih tinggi kepada pelanggan. 

Untuk setiap barang dibeli, konsumen dapat membayar dengan menggunakannya 

telepon genggam langsung bukan tergantung pada uang tunai, cek dan kartu 

kredit. 
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Mallat (2006) mendefiinisikan mobile payment sebagai penggunaan 

perangkat mobile untuk melakukan pembayaran transaksi dimana uang atau dana 

yang ditransfer dari pembayar ke penerima melalui perantara, atau langsung tanpa 

perantara.Mobile payment sebagai berbagai layanan mobile commerce yang 

dimulai maupun yang dikonfirmasi transaksi pembayaran melalui ponsel (Weber 

& Darbellay, 2010). Mobile payment sebagai solusi menggunakan perangkat 

mobile untuk melakukan transaksi, misalnya, transaksi perbankan atau membayar 

tagihan (Gerpott & Kornmeier, 2009). 

 
2.3  Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Persepsi Konsumen Mengenai Resiko Kinerja terhadap 

Adopsi Mobile Payment 

Persepsi kinerja, yang berbicara tentang kekhawatiran konsumen tentang 

produk atau service level kinerja terkait dengan harapan yang dikemukan oleh 

Nicolaou et al. (2013). Resiko kinerja yaitu risiko utama yang dirasakan bahwa 

ada beberapa faktor-faktor yang mungkin dianggap berbahaya yang 

mempengaruhi kinerja mobile banking services (Littler & Melanthiou, 2006). 

Selain itu, menurut Ho dan Victor (2014) resiko kinerja yaitu resiko bahwa modus 

pembayaran yang tidak dapat diterima atau menimbulkan biaya tambahan untuk 

menggunakannya sebagai alat pembayaran. 

Resiko kinerja berhubungan positif dengan persepsi resiko, dan persepsi 

resiko berhubungan dengan mobile banking services yang berpengaruh negatif 

terhadap intensi mengadopsi mobile banking services (Chen, 2013). Demikian 

juga menurut Luo et al. (2010) dimana persepsi resiko (terdiri dari resiko 
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keuangan, resiko kinerja, resiko privasi, resiko waktu, dan resiko psikologis) 

terhadap mobile banking akan berpengaruh negatif terhadap niat konsumen 

mengadopsi mobile banking. Demikian juga menurut Yang et al. (2012), Akturan 

dan Tezcan (2012) serta Chitungo dan Munongo (2013). persepsi resiko kinerja 

berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan mobile banking. 

Menurut Kazi dan Mannan (2013)  persepsi resiko (resiko keuangan, 

layanan resiko kinerja, resiko komunitas, resiko psikologis, resiko waktu, dan 

resiko fisik) berpengaruh negatif terhadap niat adopsi jasa mobile banking di 

Pakistan dengan kalangan yang pendapatan rendah. Menurut Daud et al. (2011) 

persepsi resiko yang memiliki tipe keuangan, kinerja produk, sosial, psikologis, 

fisik, atau resiko waktu  tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap adopsi 

mobile banking. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin rendahnya persepsi resiko 

kinerja, semakin besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi, begitu juga 

sebaliknya semakin besar persepsi resiko kinerja makan semakin kecil 

kemungkinal mobile payment akan diadopsi. 

2.3.2 Hubungan Persepsi Konsumen Mengenai Resiko Keamanan terhadap 

Adopsi Mobile Payment 

Penerimaan konsumen akan teknologi dipengaruhi oleh pentingnya 

keamanan dan kesediaan konsumen dalam mengorbankan keamanan untuk 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi (Hossain & Prybutok, 2008). 

Resiko keamanan didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat penipuan atau 

hacker mengorbankan keamanan pengguna bank online (Lee, 2009). 
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Terdapat hubungan yang positif antara persepsi keamanan of mobile 

payment services dan sikap terhadap penggunaan mobile payment services 

dikemukakan oleh Dai and Palvia (2009). Persepsi resiko keamanan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap sikap dalam intensi mobile banking (Akturan & 

Tezcan, 2012).  

Didukung oleh Yang et al. (2012) yang menyatakan bahwa persepsi resiko 

dari segi resiko keamanan berpengaruh negatif terhadap intensi mengadopsi 

mobile payment. Begitu juga menurut Lu et al. (2011) bahwa persepsi konsumen 

akan resiko mobile payment berpengaruh negatif terhadap intensi konsumen untuk 

menggunakan. Konsumen mengkhawatirkan tentang persepsi resiko keamanan 

sebesar 75%. Selain itu, Hanafizadeh et al. (2014) mengatakan bahwa faktor 

resiko dianggap penting karena menjadi salah satu faktor ancaman keamanan 

sehingga tidak intensi mobile payment . 

Didukung oleh Ramlugun dan Issuree (2014), Al-Jabri dan Sohail (2012), 

Chitungo dan Munongo (2013), persepsi resiko yang terutama pada resiko 

keamanan dan privasi berpengaruh negatif terhadap adopsi mobile banking. Serta 

menurut Yu (2012) bahwa kredibilitas (terdiri dari keamanan, resiko privasi dan 

kepercayaan) berpengaruh signifikan negatif terhadap intensi menggunakan 

mobile banking. Menurut Mallat (2006), Schierz et al. (2010) dan Islam et al. 

(2011) persepsi keamanan tidak signifikan dan berpengaruh negatif 

 Namun menurut Peng et al. (2012) bahwa persepsi keamanan memiliki 

pengaruh positif terhadap niat intensi. Serta menurut Mbogo (2010) bahwa faktor 

keamanan memiliki pengaruh positif terhadap sukses dan berkembangnya bisnis 
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mikro, dimana penelitiannya mengenai pengaruh mobile payment terhadap sukses 

dan berkembangnya pada bisnis mikro. Berbeda dengan penelitian menurut Oh et 

al. (2014) bahwa keamanan tidak mempengaruhi sama sekali, ini berarti bahwa 

anggapan bahwa pengguna tidak memiliki kekhawatiran mengenai keamanan 

layanan pembayaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi persepsi resiko 

keamanan semakin besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi. Begitu 

juga sebaliknya semakin rendah persepsi resiko keamanan makan semakin kecil 

kemungkinan mobile payment akan diadopsi. 

2.3.3 Hubungan Persepsi Konsumen Mengenai Resiko Sosial terhadap 

Adopsi Mobile Payment 

Resiko sosial adalah potensi kerugian dari status dalam kelompok sosial 

seseorang sebagai hasil mengadopsi suatu produk (Akturan & Tezcan, 2012). 

Resiko sosial adalah hal mengacu pada kemungkinan bahwa menggunakan 

perbankan online dapat mengakibatkan penolakan dari kelompok teman-teman / 

keluarga / pekerjaan seseorang (Lee, 2009). 

Persepsi resiko sosial berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan  

mobile banking (Akturan & Tezcan, 2012). Demikian juga menurut Luo et al. 

(2010) dimana persepsi resiko (terdiri dari resiko keuangan, resiko kinerja, resiko 

privasi, resiko waktu, dan resiko psikologis) terhadap mobile banking akan 

berpengaruh negatif terhadap niat konsumen dalam mengadopsi mobile banking. 

Namun menurut Daud et al. (2011) persepsi resiko yang memiliki tipe keuangan, 

kinerja produk, sosial, psikologis, fisik, atau resiko waktu  tidak signifikan dan 
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berpengaruh positif terhadap adopsi mobile banking. Didukung oleh Oh et al. 

(2014) dan Tan et al. (2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin rendahnya persepsi resiko 

sosial, semakin besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi, begitu juga 

sebaliknya semakin besar persepsi resiko sosial makan semakin kecil 

kemungkinal mobile payment akan diadopsi. 

2.3.4 Hubungan Persepsi Konsumen Mengenai Resiko Waktu terhadap 

Adopsi Mobile Payment 

Resiko waktu adalah konsumen mungkin kehilangan waktu ketika membuat 

keputusan pembelian yang buruk dengan membuang-buang waktu meneliti dan 

melakukan pembelian, belajar cara menggunakan produk atau jasa hanya harus 

menggantinya jika tidak melakukan harapan (Lee, 2009). Sedangkan menurut 

Akturan dan Tezcan (2012), Resiko waktu adalah kemungkinan kehilangan waktu 

untuk belajar bagaimana menggunakan produk. 

Menurut Chen (2013), persepsi resiko berpengaruh negatif dengan adopsi 

mobile banking service, persepsi resiko terdiri dari keuangan, kinerja, waktu, 

psikologis, dan resiko keamanan. Demikian juga menurut Akturan dan Tezcan 

(2012). Persepsi resiko waktu berpengaruh negatif terhadap niat menggunakan 

mobile banking. 

Menurut Kazi dan Mannan (2013) persepsi resiko (resiko keuangan, resiko 

kinerja jasa, resiko komunitas, resiko psikologis, resiko waktu dan resiko fisik) 

berpengaruh negatif terhadap niat adopsi jasa mobile banking di Pakistan dengan 

kalangan yang pendapatan rendah. Namun menurut Daud et al. (2011) persepsi 
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resiko yang memiliki tipe keuangan, kinerja produk, sosial, psikologis, fisik, atau 

Resiko waktu tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap adopsi mobile 

banking. Didukung oleh Tan et al. (2014) dan Hanafizadeh et al. (2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin rendahnya persepsi resiko 

waktu, semakin besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi, begitu juga 

sebaliknya semakin besar persepsi resiko waktu makan semakin kecil 

kemungkinan mobile payment akan diadopsi. 

2.3.5 Hubungan Persepsi Konsumen Mengenai Resiko Privasi terhadap 

Adopsi Mobile Payment 

Resiko privasi adalah kehilangan kontrol atas informasi pribadi, seperti 

ketika informasi tentang Anda digunakan tanpa sepengetahuan atau izin. ekstrim 

kasus di mana konsumen adalah palsu yang berarti penjahat menggunakan 

identitas Anda untuk melakukan transaksi penipuan (Lee, 2009). Menurut Chen 

(2013), resiko privasi adalah kehilangan kontrol atas informasi pribadi. Menurut 

Yu (2012) bahwa kredibilitas (terdiri dari keamanan, resiko privasi dan 

kepercayaan) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi menggunakan mobile 

banking. 

Menurut Akturan dan Tezcan (2012). Persepsi resiko waktu berpengaruh 

negatif terhadap niat menggunakan mobile banking. Demikian jug menurut Luo et 

al. (2010) dimana persepsi resiko (terdiri dari resiko keuangan, resiko kinerja, 

resiko privasi, resiko waktu dan resiko psikologis) terhadap mobile banking akan 

berpengaruh negatif terhadap niat konsumen mengadopsi mobile banking. 
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Didukung oleh Hanafizadeh et al. (2014) persepsi resiko yang terutama pada 

resiko keamanan dan privasi berpengaruh negatif terhadap adopsi mobile banking. 

Begitu juga menurut Ramlugun dan Issuree (2014), Al-Jabri dan Sohail 

(2012), Chitungo dan Munongo (2013), persepsi resiko yang terdiri dari 

keamanan dan privasi berpengaruh negatif terhadap adopsi mobile banking. 

Didukung oleh Huili et al. (2013) persepsi resiko yang terdiri dari resiko privasi 

dimana tingkat ketidakpercayaan konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap 

adopsi jasa mobile banking.  

Berbeda dengan Dai and Palvia (2009)  Khraim et al. (2011), Yu (2012), 

Nassuora (2013) serta Ramlugun dan Issuree (2014) bahwa persepsi privasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap adopsi mobile payment.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tinggi persepsi resiko privasi, semakin 

besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi. Begitu juga sebaliknya 

semakin rendah persepsi resiko privasi makan semakin kecil kemungkinan mobile 

payment akan diadopsi. 

2.3.6 Hubungan Persepsi Resiko Kinerja, Persepsi Resiko Keamanan, 

Persepsi Resiko Sosial, Persepsi Resiko Waktu, Persepsi Resiko Privasi 

terhadap Adopsi Mobile Payment dengan Inovasi Adopsi sebagai 

Moderasi 

Inovasi adopsi adalah tentang karakteristik konsumen. Beberapa orang dapat 

mengadopsi ide-ide baru dan  teknologi jauh lebih cepat daripada yang lain tanpa 

memiliki pengalaman terkait Li (2013) melihat bahwa orientasi gaya hidup isyarat 

kuat lain untuk penerimaan beberapa baru teknologi. 
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 Tampaknya orang-orang kesediaan untuk inovasi adopsi meningkatkan 

kecenderungan mereka untuk menggunakan jasa mobile payment. Keuntungan 

relatif yang merupakan sejauh mana seseorang memandang inovasi sebagai 

menawarkan keuntungan lebih dari cara-cara sebelumnya melakukan tugas yang 

sama (Taylor & Tod, 1995). Keuntungan relatif memiliki pengaruh terhadap 

konsumen dalam adopsi of mobile banking services dikemukakan oleh Khraim et 

al. (2011). 

Didukung oleh Tan et al. (2014), terdapat variabel independen yaitu inovasi 

personal mengenai teknologi dan informasi dimana terdapat ide baru, dan 

mengembangkannya dalam adopsi mobile payment. Sehingga menurut Tan et al. 

(2014), inovasi personal mengenai teknologi dan informasi memiliki hubungan 

tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap adopsi mobile kartu kredit di 

Malaysia. Berbeda dengan Barati dan Mohammadi (2009), bahwa inovasi tidak 

signifikan dan berpengaruh negatif terhadap adopsi mobile banking. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kesediaan untuk menerima inovasi, 

semakin besar kemungkinan mobile payment akan di adopsi, begitu juga 

sebaliknya semakin kecil kesediaan untuk menerima inovasi, maka semakin kecil 

kemungkinan mobile payment akan diadopsi. 

 
2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

variabel independen persepsi resiko kinerja, persepsi resiko keamanan, persepsi 

resiko sosial, persepsi resiko waktu, persepsi resiko privasi dengan variabel 
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dependen adopsi mobile payment. Pengaruh tersebut kemudian dimoderasikan 

oleh variabel inovasi adopsi. 

Gambar 2.7 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Konsumen  

dalam Adopsi Mobile Payment  
di Batam 

 
Sumber : Farzianpour et al. (2014) 

H1  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara persepsi resiko kinerja dan 

adopsi mobile payment 

H2  Terdapat pengaruh signifikan positif persepsi resiko keamanan dan adopsi 

mobile payment  

H3   Terdapat pengaruh signifikan negatif persepsi resiko sosial terhadap dan 

mobile payment 

H4  Terdapat pengaruh signifikan negatif persepsi resiko waktu dan adopsi 

mobile payment  

H5  Terdapat Pengaruh signifikan positif persepsi resiko privasi dan adopsi 

mobile payment 
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H6  Terdapat pengaruh signifikan positif antara persepsi resiko kinerja, persepsi 

resiko keamanan, persepsi resiko sosial, persepsi resiko waktu, persepsi 

resiko privasi terhadap adopsi mobile payment dengan inovasi adopsi 

sebagai moderasi 
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