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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to understand the consumer’s intention toward digital banking 
adoption in Indonesian context by combining two theories; theory of planned behavior (TPB), 
technology acceptance model (TAM) and an additional construct, i.e. perceived risk. 

 A questionnaire based survey was conducted to collect responses from young consumers 
(151 usable responses). Data were analyzed using structural equation modeling (SEM) to evaluate 
the strength of relationship. The result shows that perceived usefulness, perceived ease of use, 
attitude, perceived behavioral control, and perceived risk significantly influences the consumer’s 
intention to adopt internet banking whereas subjective norms to show any significant influence over 
intention to adopt internet banking.  

The study is limited to Y Generation (people who born on 1981-2000) only. Further, future 
research be able to examine others generation and add some variables. The finding will be useful 
for bank manager for devising strategies and policies related to digital banking in the Indonesian 
scenario. The paper is one of the initial attempts in Indonesian context to understand the consumer’s 
intention to adopt digital banking by combining TPB and TAM theories. 

 
Keywords: Technology acceptance model, Theory of planned behaviour, Digital Banking, Perceived 
risk 
 
 
BAB I: PENDAHULUAN 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan dampak yang 
besar dalam dunia perekonomian, salah satunya adalah perbankan, dengan menciptakan metode 
pembayaran yang terus-menerus efektif dan layanan perbankan yang mudah dilakukan (Akturan & 
Tezcan, 2012). Ponsel telah mengubah kehidupan jutaan orang dan sekarang memainkan peran 
penting dalam keseluruhan perkembangan sosial dan ekonomi negara. Proses ini telah menciptakan 
sejumlah peluang besar bagi perusahaan khususnya pada sektor perbankan untuk menciptakan 
bisnis berbasis teknologi mobile (Madan & Yadav, 2016). Dengan demikian, bank telah merangkul 
teknologi baru, internet saat ini telah berkembang menjadi dalam bentuk mobile, perangkat 
komunikasi seperti ponsel yang digunakan untuk membuat dan menerima panggilan saat ini 
digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Platform ini kemudian dikenal sebagai mobile 
banking dan telah mengantar era baru di sektor perbankan di seluruh dunia (Makanyeza, 2017).  

Semakin banyaknya potensi pengguna mobile commerce, sehingga telah menarik banyak 
perhatian dari para peneliti untuk menyelidiki penerimaan mobile banking pada konsumen, terdapat 
beberapa penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki teori niat perilaku dalam mengadopsi layanan 
mobile banking (Akturan & Tezcan, 2012; Koksal, 2016; Makanyeza, 2017; Mohammadi, 2016; 
Yadav, Chauhan, & Pathak, 2015). Berdasarkan beberapa teori tersebut, penulis merujuk kepada 
jurnal Yadav et al., (2015). Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa perceived usefulness, 
attitude, subjective norm dan perceived behavioural control berpengaruh signifikan terhadap niat 
konsumen untuk mengadopsi mobile banking, sedangkan pervceived risk gagal menunjukan 
pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk mengadopsi mobile banking. 

Semakin populernya mobile banking membuat sektor perbankan tidak berhenti disitu saja, 
sektor perbankan terus melakukan inovasi untuk menyesuaikan kehidupan digital yang sangat cepat 
sekarang ini. Di atmosfer ini bank menghadapi tantangan mendasar: bagaimana mempertahankan 
dan mengembangkan bisnis mereka dalam menghadapi meningkatnya pertumbuhan digital dan 
permintaan baru pelanggan (Maiya, 2017). Sehingga bank-bank di seluruh dunia mulai menciptakan 
produk digital banking yang saat ini sedang mengalami masa pertumbuhan. Digital banking 
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merupakan konsep baru di bidang perbankan elektronik, yang bertujuan untuk memperkaya layanan 
perbankan online dan seluler standar dengan mengintegrasikan teknologi digital, misalnya alat 
analisis strategis, interaksi media sosial, solusi pembayaran inovatif, teknologi seluler, dan fokus 
pada pengalaman konsumen (IDRBT, 2016). 

Di Indonesia pengguna digital banking saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan 
negara lain. Evolusi digital banking terbilang masih lambat, tetapi perkiraan bahwa pengguna mobile 
dan internet akan terus tumbuh di Indonesia nantinya. Hal ini diperkuat dengan survey pada tahun 
2017 total pengguna internet di Indonesia terdapat 48% dari total pengguna Asia dan presentase 
pengguna internet berusia 19-34 tahun sebanyak 49,52% yang merupakan hampir setengahnya 
total penduduk indonesia (https://ekonomi.kompas.com, 2018). 
 

Tabel 1.1 Top 20 Countries With Highest Number of Internet Users 

 
 (Sumber: https://www.internetworldstats.com, 2017) 

 
Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukan bahwa mayoritas pengguna internet dan 

seluler di Indonesia dibentuk oleh konsumen Generasi Y, yang lahir antara tahun 1981-2000. 
Generasi Y merupakan konsumen yang lebih cepat dalam menerima teknologi baru (Kumar & Lim, 
2008) dan ketergantungan pada teknologi dan alat komunikasi modern (Joyosumarto, 2018) oleh 
karena itu dianggap cenderung lebih menggunakan mobile commerce di masa depan daripada 
generasi yang lain. 

Salah satu dari beberapa digital banking di Indonesia adalah dari Bank Tabungan Pensiun 
Negara (BTPN) yaitu produk Jenius, yang saat ini melakukan upaya pemasaran yang masif di 
Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Konsumen memiliki kendali penuh dalam mengatur hidup dan 
keuangan melalui smartphone dengan aman, mudah dan cerdas. Dengan Jenius, calon nasabah 
dapat membuka tabungan dimanapun dan kapanpun melalui smartphone tanpa perlu datang ke 

No.

Negara atau 

Wilayah

Populasi pertahun 

2018

Populasi pertahun 

2000

Pengguna Internet 31 

Des 2017

Pengguna Internet 31 

Des 2000

Pertumbuhan 

Internet

1 China 1,415,045,928 1,283,198,970 772,000,000 22,500,000 3.331%

2 India 1,354,051,854 1,053,050,912 462,124,989 5,000,000 9.142%

3 United States 326,766,748 281,982,778 312,322,257 95,354,000 227%

4 Brazil 210,867,954 175,287,587 149,057,635 5,000,000 2.881%

5 Indonesia 266,794,980 211,540,429 143,260,000 2,000,000 7.063%

6 Japan 127,185,332 127,533,934 118,626,672 47,080,000 152%

7 Russia 143,964,709 146,396,514 109,552,842 3,100,000 3.434%

8 Nigeria 195,875,237 122,352,009 98,391,456 200,000 49.095%

9 Mexico 130,759,074 101,719,673 85,000,000 2,712,400 3.030%

10 Banglasdesh 166,368,149 131,581,243 80,483,000 100,000 80.383%

11 Germany 82,293,457 81,487,757 79,127,551 24,000,000 229%

12 Philippines 106,512,074 77,991,569 67,000,000 2,000,000 3.250%

13 Vietnam 96,491,146 80,285,562 64,000,000 200,000 31.900%

14 United Kingdom 66,573,504 58,950,848 63,061,419 15,400,000 309%

15 France 65,233,271 59,608,201 60,421,689 8,500,000 610%

16 Thailand 69,183,173 62,958,021 57,000,000 2,300,000 2.378%

17 Iran 82,011,735 66,131,854 56,700,000 250,000 22.580%

18 Turkey 81,916,871 63,240,121 56,000,000 2,000,000 2.700%

19 Italy 59,290,969 57,293,721 54,798,299 13,200,000 315%

20 Egypt 99,375,741 69,905,988 48,211,493 450,000 10.613%

5,146,561,906           4,312,497,691           2,937,139,302           251,346,400          1.068%

2,488,196,522           1,832,509,298           1,219,792,838           109,639,092          1.012%

7,634,758,428           6,145,006,989           4,156,932,140           360,985,492          1.051%

20 NEGARA TERATAS DENGAN JUMAH PENGGUNA INTERNET TERTINGGI - 31 DESEMBER 

2017

20 Negara Teratas

Seluruh Dunia

Total Seluruh Dunia
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bank (https://www.btpn.com/). Walaupun telah banyak konsumen Indonesia yang mempunyai akun 
Jenius, bukan berarti frekuensi penggunaan Jenius di Indonesia juga banyak. Hal ini diperkuat 
dengan penelitian (Patel & Patel, 2018) yang menyebutkan bahwa investasi besar-besaran yang 
dilakukan oleh bank-bank di India dalam menawarkan layanan perbankan, pada akhirnya 
keberhasilan e-channel tersebut tergantung pada adopsi pelanggan dan penggunaan berkelanjutan 
mereka. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor 
yang menentukan perilaku sebenarnya Generasi Y terhadap adopsi aplikasi Jenius di Jakarta 
dengan menggabungkan dua teori; theory of planned behavior (TPB) dan technology acceptance 
model (TAM). 
 
 
BAB II: LANDASAN TEORI 
 
Digital Banking 

Menurut panduan penyelenggaraan digital branch (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) layanan 
perbankan digital didefinisikan sebagai layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan 
sarana elekronik atau digital milik bank dan/atau melalui media digital milik calon nasabah dan/atau 
nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Ponsel, internet dan mobile telah menjadi saluran 
layanan digital banking yang utama, dan menjadikannya penting bagi kelangsungan hidup bank, 
melalui kemudahan, kapan saja, dan dimana saja akses layanannya (Sundarraj & Wu, 2005) karena 
digital banking memungkinkan calon nasabah atau nasabah untuk memperoleh informasi, 
melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan penutupan 
rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi diluar produk perbankan, antara lain 
nasihat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi e-commerce (Otoritas Jasa Keuangan, 
2016). 
 
Technology Acceptance Model 

TAM (Technology Acceptance Model) diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 
1986 merupakan adopsi dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dibuat khusus untuk 
pemodelan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Tujuan utama TAM adalah 
memberikan informasi yang terkait dengan pendahuluan yang signifikan dari perilaku pengguna 
akhir terhadap berbagai teknologi komputasi (Davis, 1989).  

 

 
Gambar 2.1 Technology Acceptance Model 

(Sumber: Davis, 1989) 

 
TAM adalah salah satu model yang paling kuat dan rasional untuk memprediksi niat dan 

penerimaan individu selama dua dekade terakhir (Abdallah, Dwivedi, Rana, & Williams, 2016). TAM 
berpendapat bahwa penerimaan pengguna ditentukan oleh dua keyakinan utama, yaitu perceived 
uselfulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU). 
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Theory Planned Behavior 
Kerangka TPB (Theory of Planned Behavior) diusulkan oleh Ajzen pada tahun 1985 (Yadav 

et al., 2015). TPB menyatakan bahwa 3 variabel yaitu attitude toward the behavior (ATT), subjective 
norm (SN), dan perceived behavior control (PBC) bersama-sama mengarah pada pembentukan ‘niat 
perilaku’ yang selanjutnya mempengaruhi perilaku yang sebenarnya (Ajzen, 2002) dan masing-
masing dapat berfungsi sebagai titik serangan dalam upaya untuk mengubahnya (Ajzen, 1991).  

 

 
Gambar 2.2 Theory of Planned Behavior 

(Sumber: Ajzen, 1991) 
 

Mempertimbangkan sifat dari TAM dan TPB, literatur yang telah berfokus pada 
mengintegrasikan kedua model tersebut untuk memeriksa penggunaan teknologi informasi dan 
adopsi e-service, hasilnya menunjukan bahwa model terintegrasi memiliki kekuatan eksplorasi yang 
lebih baik daripada penggunaan individu dari TAM atau TPB (Bosnjak, Obermeier, & Tuten, 2006). 
 
KERANGKA PEMIKIRAN 
 
Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Attitude Toward the Behavior 

Menurut Santoso (2004) jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem berguna maka 
dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 
kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. Telah bayak penelitian yang secara empiris 
membuktikan bahwa perceived usefulness memberikan efek yang signifikan dan positif pada sikap 
terhadap penggunaan IT atau sistem yang terkait (Akturan & Tezcan, 2012; Malhotra & Galleta, 
1999). Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward the behavior 
 

Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Behavioral Intention 
Hubungan positif antara niat untuk menggunakan sangat didukung oleh bukti empiris dari 

penelitian terdahlu. Misalnya Tran & Corner (2016) menegaskan bahwa nasabah perbankan sangat 
berhati-hati dalam mengadopsi mnafaat dan keuntungan  dari layanan mobile banking  sebelum 
membuat keputusan untuk mengadopsi layanan tersebut. Sama halnya dengan Akturan & Tezcan 
(2012) difusi utama mobile banking di Turki didorong oleh fitur cerdas dan flesibilitas yang besar. 
Sehingga hipotesis dikembangkan sebagai berikut : 

H2 : Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
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Pengaruh Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward the Behavior 
Pengaruh perceived ease of use pada sikap terhadap penggunaan mobile banking 

terungkap dalam beberapa studi sebelumnya misalnya Mohammadi (2015) yang menunjukan efek 
positif yang signifikan terhadap perceived ease of use dan attitude. Dengan demikian, pelanggan 
mungkin lebih dapat menerim layanan banking jika ada kemudahan penggunaan dalam operasi atau 
proses yang dapat berperan untuk pemanfaatan teknologi dan berkontribusi kepada individu dan 
meninkatkan kinerja kerja (Kesharwani & Bisht, 2012). Sehingga hipotesis dikembangkan sebagai 
berikut: 

H3 : Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward the behavior 
 

Pengaruh Attitude Toward the Behavior Terhadap Behavioral Intention 
Menurut Shaikh & Karjaluoto (2015) perceived usefulness dan attitude adalah pendorong 

paling signifikan dari niat untuk mengadopsi layanan mobile banking di negara maju dan 
berkembang. Attitude pada gilirannya mempengaruhi niat untuk melakukan perilaku dan akhirnya 
mempengaruhi perilaku itu sendiri (Wixom, Barbara H; Todd, 2005). Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh beberapa peneliti (Akturan & Tezcan, 2012; Glavee-Geo et al., 2017) menunjukan 
bahwa sikap adalah penentu utama dari adopsi mobile banking. sehingga hipotesis dikembangkan 
sebagai berikut: 

H4 : Attitude toward the behavior berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
 

Pengaruh Subjective Norm Terhadap Behavioral Intention 
Pengaruh subjective norm pada behavioral intention telah dibuktikan dalam penelitian 

terhadulu, misalnya (Kesharwani & Bisht, 2012) yang menunjukan bahwa individu sangat menerima 
pengaruh normatif sosial untuk memastikan atau mempertahankan citra yang menguntungkan 
dalam kelompok referensi. Dalam konteks ini, jika seorang anggota keluarga atau teman atau rekan 
merekomendasikan bahwa penggunaan internet sebagai saluran perbankan yang mungkin 
berguna, seseorang mungkin juga percaya bahwa itu benar-benar berguna, dan pada gilirannya 
membentuk niat untuk menggunakannya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, penulis 
mengembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Subjective norm memiliki efek positif terhadap behavioral intention 
 

Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Behavioral Intention 
Perceived behavioral control cenderung mempengaruhi niat. Tingkat perceived behavioral 

yang tinggi harus memperkuat niat seseorang untuk melakukan perilaku, dan meningkatkan upaya 
dan ketekuknan. Dengan cara ini, perceived behavioral control dapat mempengaruhi perilaku secara 
tidak langsung, dan dampaknya pada niat seseorang (Ajzen, 1985). Pengaruh perceived behavioral 
control memiliki efek yang signifikan terhadap behavioral intention telah dibuktikan oleh beberapa 
penelitian terdahulu (Balabanoff, 2014; Glavee-Geo et al., 2017). Kedua penelitia tersebut 
menunjukan bahwa konstruk perceived behavioral control berpengaruh terhadap behavioral 
intention seseorang dalam mengadopsi layanan mobile banking. Sehingga dikembangkan hipotesis 
sebagai berikut: 

H6 : Perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
 

Pengaruh Perceived Risk Terhadap Behavioral Intention 
Perceived risk memainkan peran katalis yang penting dalam banyak transaksi keuangan 

online (Kesharwani & Bisht, 2012). Jika pelanggan menemukan perbedaan dalam pengalaman 
dengan  tujuan mereka yang sebenarnya, mereka akan melihat risiko yang lebih tinggi dan pada 
gilirannya perceived risk akan tergantung pada tingkat ketidakpastian subjektif dari hasil 
(Kesharwani & Bisht, 2012). Semakin berkurang kebencian pengguna terhadap masalah risiko, 
semakin besar kemungkinan pelanggan akan mengadopsi layanan internet banking (Martins, 
Oliveira, & Popovič, 2014). sehingga dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H7 : Perceived risk berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
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MODEL PENELITIAN 
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu model penelitian 

sebagai berikut: 
Gambar 2.3 Model Penelitian 

 
(Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018) 

 
H1: perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward the behavior 
H2:  perceived usefulness berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
H3: perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward the behavior 
H4: attitude toward thebehavior berpenaruh positif terhadap behavioral intention 
H5: subjective norm berpegaruh positif terhadap behavioral intention 
H6: perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap behavioral intention  
H7: perceived risk berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
 
 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 
 
Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Jenius. Jenius merupakan salah satu layanan 
digital banking di Indonesia miliki PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Kriteria 
responden untuk pengisian kuesioner pada penelitian adalah individu yang telah memiliki akun 
Jenius dan Generasi Y yaitu yang lahir antara tahun 1981-2000. 
 
Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 
menguji hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel. Jenius penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, yaitu tipe dari desain penelitian konklusif. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
cross-sectional study yang datanya dikumpulkan dalam satu kali periode. 

 
Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner online yang dibagikan kepada responden yang 
telah mempunyai akun Jenius di Indonesia dengan menggunakan google form. Data sekunder 
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dalam penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, buku, dan publikasi-
publikasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 

 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai 
akun pada produk Jenius dan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah dari sebagian 
masyarakat Indonesia Generasi Y di kota-kota besar yang mempunyai akun di Jenius. penelitian ini 
menggunakan metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik convenience sampling. 
Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk mengetahui jumlah sampel. Hair 
et al. (2010) berpendapat bahwa ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 
10. Jumlah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 21 x 5 = 105 
 

Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel 

Nama 
variabel 

Definisi variabel Adopted measurment skala 

Perceived 
Usefulness 
(PU) 

didefinisikan 
sebagai sejauh 
mana seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan 
teknologi tetentu 
akan 
meningkatkan 
keinerja 
pekerjaannya 
 
(Davis, 1989) 

PU1: Layanan Digital Banking memungkinkan 
saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya lebih 
cepat 
 
PU2: menggunakan Digital Banking meningkatkan 
keefektifan saya dalam pekerjaan 
 
PU3: secara keseluruhan, Digital Banking 
bermanfaat bagi saya 
 
(Cheng et al., 2006 dan Wixom & Todd, 2005) 

 
 

 
Skala 
Likert 
1-7 

Perceived 
ease of use 
(PEOU) 

persepsi 
pengguna 
tentang apakah 
melakukan tugas 
teknis tertentu 
akan memerlukan 
upaya mental 
pada bagiannya 
 
(Ajzen, 1991) 

PEOU1: menggunakan layanan Digital Banking 
adalah tugas yang mudah bagi saya 
 
PEOU2: saya pikir menggunakan Digital Banking 
tidak membutuhkan waktu banyak untuk 
mempelajari 
 
PEOU3: secara keseluruhan, layanan Digital 
Banking mudah untuk dioperasikan 

 
(Cheng et al., 2006 dan Wixom & Todd, 2005) 

 
 
 
 

Skala 
Likert 
1 - 7 

Attitude 
(ATT) 

sebagai evaluasi 
positif atau 
negatif seseorang 
terhadap perilaku 
yang relevan dan 
terdiri dari 
keyakinan 
penting 
seseorang 
mengenai hasil 
yang dirasakan 

ATT1: menggunakan Digital Banking sangat 
menyenangkan 
 
ATT2: perilaku saya menggunakan Digital Banking 
sangat menguntungkan 
 
ATT3: secara keseluruhan, menggunakan Digital 
Banking merupakan pengalaman yang baik 
 
(Wixom, Barbara H; Todd, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
1-7 
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Nama 
variabel 

Definisi variabel Adopted measurment skala 

dalam melakukan 
perilaku. 
 
(Hsu & Lu, 2004) 

Subjective 
norm (SN) 

persepsi 
seseorang bahwa 
kebanyakan 
orang yang 
penting baginya 
berfikir dia harus 
atau tidak 
seharusnya 
melakukan 
perilaku yang 
dipermasalahkan 
 
(Davis, 1989) 

SN1: orang-orang yang penting bagi kehidupan 
saya berfikir bahwa sebaiknya saya menggunakan 
Digital Banking 
 
SN2: orang-orang yang mempengaruhi kehidupan 
saya berfikir bahwa sebaiknya saya menggunakan 
Digital Banking 
 
SN3: orang yang pendapatnya saya hargai lebih 
suka jika saya menggunakan Digital Banking 
 
(Yadav et al., 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
1-7 

Perceived 
behavior 
control 
(PBC) 

persepsi orang 
tentang 
kemudahan atau 
kesulitan 
melakukan 
perilaku yang 
menarik 
 
(Ajzen, 1991) 

PBC1: saya fikir saya akan mampu menggunakan 
Digital Banking untuk transaksi perbankan 
 
PBC2: untuk menggunakan atau tidak Digital 
Banking sepenuhnya terserah saya 
 
PBC3: saya fikir saya memiliki sumber daya, 
pengetahuan, dan kemampuan untuk 
menggunakan Digital Banking 
 
(Yadav et al., 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
1-7 

Perceived 
risk (PR) 

sebagai potensi 
kerugian dalam 
mengejar hasil 
yang diinginkan 
dalam 
menggunakan 
 e-service 
 
(Featherman & 
Pavlou, 2003) 

PR1: membayar tagihan melalui Digital Banking 
bukanlah hal yang berisiko 
 
PR2: Digital Banking aman untuk digunakan 
 
PR3: secara keseluruhan, mempertimbangakan 
faktor-faktor tersebut, menggunakan Digital 
Banking tidak akan berisiko 
 
(Featherman & Pavlou, 2003) 

 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
1-7 

Behavior 
Intention 
(BI) 

Niat diasumsikan 
untuk menangkap 
faktor motivasi 
yang 
mempengaruhi 
perilaku 
 
(Ajzen, 1991) 

BI1: saya akan menggunakan Digital Banking 
untuk kebutuhan perbankan saya 
 
BI2: menggunakan Digital Banking untuk transaksi 
perbankan saya adalah sesuatu yang akan saya 
lakukan 
BI3: saya akan menggunakan Digital Banking 
untuk menangani transaksi perbankan saya 
 
(Cheng et al., 2006) 

 
 
 
 
 
 

Skala 
Likert 
1-7 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018. 
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Metode Pengolahan Data 
Peneliti memilih SEM sebagai model yang akan digunakan sabagai menganalisis data 

karena ini adalah model hubungan atau pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Aplikasi 
yang akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 22. 
 
Spesifikasi Model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan memasukkan 
measurement model dan structural model melalui path diagram. Penelitian ini memiliki variabel 
endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah attitude toward the 
behavior, dan behavioral intention. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah perceived 
usefulness, perceived ease of use, subjective norm, perceived behavior control, dan perceived risk. 
 
 
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Objek Penelitian 

Jenius adalah aplikasi perbankan digital yang memungkinkan nasabah untuk memiliki 
rekening bank dan membantu dalam melakukan aktivitas financial seperti menabung, bertransaksi, 
atau mengatur keuangan dengan lebih aman, cerdas, dan simple (https://www.jenius.com, 2016). 
Jenius pertama kali diluncurkan pada Agustus 2016 dan dikembangkan oleh Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional (BTPN) dengan nilai kapitalisasi pasar sekitas Rp 15 Trilyun dan sudah 
mencapai 100 ribu unduhan dalam waktu kurang dari 3 bulan (Teja, 2017). 

Jenius berbeda dari bank konvesional dan mobile banking pada umumnya karena semua 
aktivitas perbankan dibuat lebih mudah tanpa harus pergi ke kantor cabang atau mengantre panjang 
dengan banyaknya birokrasi. Semua bisa dilakukan, tata, dan atur langsung dari dalam smartphone. 
Meskipun Jenius terbilang baru dimasyarakat Indonesia tetapi uang yang disimpan di Jenius aman, 
karena Jenius adalah bagian dari Bank BTPN yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 
 
Profil Responden 
 
Jenis Kelamin 

Dari total 151 responden yang didapatkan oleh penulis, terdapat jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Terdapat 53 jumlah laki-laki dan 68 jumlah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden didominasi oleh perempuan. 
 
Usia 

Dari total 151 responden terdapat 109 responden (72%) dengan usia 18-23, 31 responden 
(21%) dengan usia 24-28 dan 11 responden (7%) dengan usia 29-33. Presentase terbanyak ada 
pada usia 18-23 tahun. 
 
Domisili Tempat Tinggal 

Mayoritas dari 151 responden adalah berasal dari DKI Jakarta sebanyak 47% (55 
responden) dan Jawa Barat sebanyak 33% (39 responden). Adapun domisili tempat tinggal lainnya 
ada 2 responden (2%) yaitu dari Sumatera Selatan sebanyak 1 responden dan Nusa Tenggara 
Timur sebanyak 1 responden. 

 
Pekerjaan 

Mayoritas dari 151 responden berasal dari pelajar/mahasiswa sebanyak 92 responden (61%) 
dan karyawan/pegawai sebanyak 46 responden (30%). Adapun pekerjaan lainnya seperti 
wiraswasta sebanyak 5 responden (3%), ibu rumah tangga sebanyak 2 responden (1%), dan lainnya 
sebanyak 6 responden (4%). 
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Hasil Analisis Data 
Menurut (Hair et al., 2010) suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik 

jika Standard Loading Factor (SLF) ≥ 0,5 dan yang idealnya adalah ≥ 0,7. Uji reliabilitad pada SEM 
menggunakan Average Variance Extend (AVE) dan Construct Reliability (CR) dengan batas 
Reliabiliti yang baik adalah ≥ 0,7 untuk CR dan ≥ 0,5 untuk AVE. Berikut merupakan tabel analisis 
hasil uji validitas dan reliabilitas (measurement): 

 
Tabel 4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas-Measurment 

Variabel Laten Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 
Loading 
Factor 

Kesimpulan AVE ≥ 
0,5 

CR ≥ 
0,7 

Kesimpulan 

Perceived 
Usefulness 

PU1 0.873 Valid   
 0.674 
  

  
 0.861 
  

  
Reliabel 
  

PU2 0.823 Valid 
PU3 0.764 Valid 

Perceived 
Usefulness 

PEOU1 0.651 Valid   
 0.560 
  

 0.791 
  
  

 Reliabel 
  
  

PEOU2 0.774 Valid 
PEOU3 0.810 Valid 

Attitude Toward 
the Behavior 

ATT1 0.833 Valid  0.671 
  
  

 0.859 
  
  

   
 Reliabel 
  
  

ATT2 0.850 Valid 
ATT3 0.773 Valid 

Subjective Norm SN1 0.863 Valid   
 0.731 
  

  
 0.981 
  

  
  Reliabel 
 
  

SN2 0.873 Valid 
SN3 0.846 Valid 

Perceived 
Behavior Control 

PBC1 0.844 Valid  0.535 
  
  

 0.771 
  

  
Reliabel 
  

PBC2 0.576 Valid 
PBC3 0.748 Valid 

Perceived Risk PR1 0.813 Valid  0.690 
  
  

0.860 
  

 
  Reliabel 
 
  

PR2 0.951 Valid 
PR3 0.756 Valid 

Behavior 
Intention 

BI1 0.893 Valid  0.673 
  
  

0.859 
  

 
  Reliabel 
 

BI2 0.876 Valid 
BI3 0.674 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan AMOS 22 

 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa indikator-indikator pada 7 variabel dinyatakan 

valid dan reliabel dikarenakan memenuhi nilai yang diisyaratkan, yaitu nilai dari loading factor ≥ 0,5 
dan nilai AVE ≥ 0,5 dan nilai dari CR ≥ 0,7. 

 
Hasil Uji Model Keseluruhan 
 
Godness of Fit (GOF) 

Pengujian Godness of Fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi model cocok 
dengan data sampel atau teramati. Nilai yang tinggi pada pengukuran goodness of Fit sangat 
diharapkan. Berikut merupakan hasil analisi dari beberapa indeks Godness of Fit: 
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Tabel 4.2 Godness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 
CMIN/DF ≤5.0 3.525 Good fit 

CFI ≥0.9 0.785 Poor fit 

RMSEA <0.08 0.130 Poor fit 
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 

 
Tabel 4.2 menjelaskan bahwa indikator pertama yaitu CMIN/DF memiliki evaluasi good fit 

karena hasil menunjukkan nilai dibawah 5.0. Indikator pada CFI memiliki evaluasi poor fit karena 
menunjukkan nilai dibawah 0.9 dan untuk indikator RMSEA memiliki evaluasi poor fit karena 
menunjukkan hasil diatas 0.08. 
 
Hasil Pengujian Hipoteis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan melihat nilai p dari 
model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang mempunyai sebab akibat antara variabel 
endogen dengan eksogen. Jika estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 
maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. 

 
Tabel 4.3 Output Regression 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 
ATT ← PU 0.489 6.850 *** H1 didukung oleh data 
BI ← PU -0.064 -0.870 0.384 H2 tidak didukung oleh data 
ATT ← PEOU 0.550 5.400 *** H3 didukung oleh data 
BI ← ATT 0.336 3.225 0.001 H4 didukung oleh data 
BI ← SN 0.044 1.197 0.231 H5 tidak didukung oleh data 
BI ← PBC 0.534 4.924 *** H6 didukung oleh data 
BI ← PR 0.301 5.086 *** H7 didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan AMOS 22 

 
Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa setiap hipotesis sebagai 

berikut: 
1. Varibel perceived usefulness (PU) terhadap attitude toward the behavior (ATT) memiliki nilai 

estimasi positif sebesar 0.489, dan dengan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti 
nilai p < 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis perceived usefulness (PU) 
berpengaruh positif terhadap attitude toward the behavior (ATT) dan didukung oleh data. 

2. Varibael perceived usefulness (PU) terhadap behavioral intention (BI) dengan nilai estimasi 
menunjukkan hasil negatif yaitu sebesar -0.064, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.384 
yang berarti nilai dari p > 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis perceived 
usefulness (PU) tidak terbukti berpengaruh positif terhadap behavioral intention (BI) dan tidak 
didukung oleh data. 

3. Varibel perceived ease of use (PEOU) terhadap attitude toward the behavior (ATT) dengan nilai 
estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0.550, dan nilai p dari hipotesis sebesar *** 
yang berarti nilai p < 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis perceived ease of use 
(PEOU) terbukti berpengaruh terhadap attitude (ATT) dan didukung oleh data. 

4. Variabel attitude toward the behavior (ATT) terhadap behavioral intention (BI) dengan nilai 
estimasi menunjukkan hasil positif sebesar 0.336, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0.001 
yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis attitude toward the 
behavior (ATT) terbukti berpengaruh terhadap behavioral intention (BI) dan didukung oleh data. 

5. Variabel subjective norms (SN) terhadap behavioral intention (BI) dengan nilai estimasi sebesar 
0.044, dan nilai p dari hipotesis sebesar 0.231 yang berarti > 0.05. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis subjective norms (SN) terbukti berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
(BI) dan tidak didukung oleh data. 

Faktor Penentu Behavioral Intention Konsumen..., Indah Septiani, Ma.-Ibs, 2018



 

 

12 

Indonesia Banking School 

6. Variabel perceived behavioral control (PBC) terhadap behavioral intention (BI), memiliki nilai 
estimasi sebesar 0.534 dan nilai p dari hipotesis sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis perceived behavioral control (PBC) terbukti berpengaruh 
positif terhadap behavioral intention (BI) dan didukung oleh data. 

7. Variabel perceived risk (PR) terhadap behavioral intention (BI) dengan nilai estimasi sebesar 
0.301, dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa hipotesis perceived risk (PR) terbukti berpengaruh positif terhadap 
behavioral intention (BI) dan didukung oleh data. 
 

Pembahasan 
 
Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Attitude Toward the Behavior 

Hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh 
positif terhadap attitude toward the behavior. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang ditawarkan 
oleh layanan Digital Banking Jenius memiliki pengaruh positif terhadap perilaku atau keyakinan 
seseorang ketika menggunakan dan melakukan suatu transaksi dengan aplikasi Jenius. Hasil pada 
penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian pada Akturan & Tezcan (2012) dan Mohammadi (2016), 
bahwa perceived usefulness dapat mempengaruhi sikap positif terhadap penggunaan layanan. 
 
Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Behavioral Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap behavioral intention. Perceived usefulness tekait erat dengan probabilitas 
subjektif bahwa menggunakan layanan Jenius menguntungkan dan akan membuat perbankan lebih 
mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan pengguna terhadap Digital 
Banking Jenius tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat pada Jenius itu sendiri.   

Hasil analisis pada penelitian ini sama dengan hasil pada penelitian Akturan & Tezcan (2012) 
dan Hsu & Lu, (2004) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 
langsung antara perceived usefulness terhadap behavioral intention  tetapi secara langsung 
mempengaruhi attitude. 

 
Perngaruh Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward the Behavior 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perceived ease of use memiliki pengaruh 
positif terhadap attitude toward the behavior. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan yang 
ditawarkan oleh Jenius memberikan efek positif terhadap sikap atau keyakinan pengguna dalam 
menggunakan digital banking Jenius. Hasil penelitian ini diperkuat dengan pernyataan pada 
penelitian sebelumnya yaitu (Mohammadi, 2016) yang mengatakan bahwa prespsi kemudahan yang 
dirasakan mempengaruhi sikap secara posititf. 

 
Perngaruh Attitude Toward the Behavior Terhadap Behavioral Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa attitude toward the behavior memiliki 
pengaruh posititf terhadap behavioral intention. Attiitude toward the behavior mengacu pada 
evaluasi postitif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku yang terdiri dari keyakinan 
seseorang dalam melakukan perilaku (Hsu & Lu, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap 
positif seseorang dalam niat untuk menggunakan layanan Jenius berpengaruh signifikan. Hasil 
penelitian ini sama dengan penelitian Akturan & Tezcan (2012) dan Yadav et al., (2015) yang 
menunjukkan bahwa niat penggunaan teknologi dipengaruhi secara dominan oleh sikap mereka 
terhadap teknologi itu sendiri dan dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan. 

 
Pengaruh Subjective Norms Terhadap Behavioral Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa subjective norms tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap behavioral intention. Subjective norms mengacu pada presepsi bahwa 
kebanyaan orang yang penting baginya berfikir dia harus atau tidak seharusnya melakukan perilaku 
yang dipermasalahkan. Secara umum, titik kunci disini adalah bahwa teman, keluarga, dan kolega 
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atau rekan pengguna adalah kelompok refrensi yang berpotensi untuk mempengaruhi penggunaan 
(Akturan & Tezcan, 2012).  Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kebanyakan orang untuk 
menggunakan layanan Jenius tidak mempengaruhi orang tesebut untuk menggunakan Jenius. 
Penelitian pada Glavee-Geo et al, (2017) menunjukkan hasil yang sama, bahwa meskipun norma 
subyektif telah terbukti sebagai penentu penting dalam niat untuk menggunakan berbagai teknologi 
dan layanan, hasil untuk penggunaan dalam konteks mobile banking tidak menemukan efek yang 
signifikan.  

 
Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Behavioral Intention 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perceived behavioral control 
memiliki pengaruh yang positif terhadap behavioral intention. Hal tersebut menunjukkan bahwa hal 
sumber daya, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menggunakan layanan Jenius 
berpengaruh terhadap niat mereka untuk menggunakan layanan Jenius. Hasil penelitian ini sama 
seperti pada penelitian Glavee-Geo et al., (2017) dan Son et al., (2013), menurut Glavee-Geo et al., 
(2017) penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perceived 
behavior control dan behavioral intention. 

 
Pengaruh Perceived Risk Terhadap Behavioral Intention 

Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa low perceived risk memiliki 
pengaruh positif terhadap behavioral intention. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko rendah yang 
dirasakan pada layanan Jenius mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan layanan Jenius. 
Hasil penelitian ini sama dengan penelitian (Mohammadi, 2016) yang mengatakan bahwa risiko 
yang rendah yang dirasakan oleh pengguna ditemukan menjadi faktor signifikan yang 
mempengaruhi penggunaan mobile banking dalam penelitiannya. 
 
Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perceived usefulness, 
perceived ease of use terhadap attitude, perceived usefulness, attitude, subjective norms, perceived 
behavior control dan perceived risk terhadap behavioral intention pada layanan digital banking 
Jenius. 

Terdapat 3 Variabel yang secara signifikan mempengaruhi behavioral intention yaitu 
perceived behavioral control, attitude toward the behavior, dan perceived risk. Variabel perceived 
behavioral control memiliki nilai estimasi paling tinggi, variabel attitude toward the behavior 
dipengaruhi oleh 2 faktor pendorong untuk mencapai keberhasilan niat penggunaan konsumen, 
yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness. Diantara kedua aspek tesebut, variabel 
perceived ease of use memiliki nilai estimasi yang lebih besar terhadap attitude toward the behavior. 

Berikut hasil penelitian yang dapat diberikan implikasi manajerial untuk para pemasar adalah 
sebagai berikut: 

1. Variabel perceived usefulness memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap attitude 
yang secara tidak langsung mempengaruhi behavioral intention. Hal ini menunjukkan bahwa 
bank atau pemasar harus memastikan bahwa penggunanya memahami kegunaan dari 
aplikasi Jenius. Menurut Makanyeza (2017) promosi pemasaran yang agresif dapat 
dilakukan, dengan menekankan bagaimana pelanggan akan merasa berguna untuk 
menggunakan layanan digital banking Jenius. Ponsel, internet dan mobile telah menjadi 
saluran layanan digital banking yang utama (Sundarraj & Wu, 2005) sehingga menurut 
peneliti, social media seperti instagram dirasa menjadi sarana yang tepat bagi Jenius. Cara 
ini dapat dilakukan dengan komunikasi pemasaran melalui public relation, yaitu dengan 
melakukan paid partnership dengan influencer-influencer di instragram yang memiliki 
followers yang cukup banyak. 

2. Variabel kedua yaitu perceived ease of use memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap atititude yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap behavioral intention. 
Menurut Makanyeza (2017) bank harus menggambarkan suatu teknologi sebagai produk 
yang mudah digunakan dan kompatibel dengan nilai-nilai, gaya hidup, kebutuhan pelanggan 
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dan pengalaman. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menambahkan fitur 
QR Code agar pembayaran melalui Jenius dapat lebih mudah lagi. 

3. Variabel ketiga yang terbukti memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention adalah 
attitude toward the behavior. variabel ini dipengaruhi oleh faktor perceived usefulness dan 
perceived ease of use. Jika pemasar ingin meningkatkan sikap penggunanya untuk 
menggunakan layanan Jenius, maka pemasar harus memperkuat sisi kegunaan dan 
kemudahan yang ditawarkan Jenius kepada penggunanya. Semakin tinggi kegunaan dan 
kemudahan yang dirasakan konsumen, semakin tinggi juga niat untuk menggunakan 
layanan digital banking Jenius. 

4. Variabel keempat yang memiliki pengaruh signifikan adalah perceived behavioral control 
terhadap behavioral intention.  Penelitian ini menggunakan sampel Generasi Y sebagai 
responden, menurut (Kumar & Lim, 2008) mengatakan bahwa Generasi Y dianggap 
cenderung lebih cepat dalam menerima teknologi yang baru. Sehingga percieved behavioral 
control berpengaruh secara positif kepada niat penggunaan dari konsumen. Hal ini 
merupakan faktor eksternal dari perusahaan, karena perusahaan tidak dapat mengukur tiap-
tiap kemampuan seseorang, dan kemampuan yang dimiliki seseorang juga berbeda-beda. 

5. Variabel kelima yang memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention adalah 
perceived risk. Hal ini menunjukkan bahwa low perceived risk mempengaruhi niat konsumen 
untuk menggunakan Jenius. Penelitian ini menggunakan sampel Generasi Y, generasi ini 
lebih nyaman jika melakukan ransaksi berbasis internet, sehingga bagi mereka 
menggunakan teknologi baru seperti Jenius tidak akan berbahaya. Disarankan kepada bank 
untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan dari sisi teknologi telah dilakukan 
untuk melindungi transaksi perbankan agar berjalan lancar, efisien, dan bebas dari ancaman 
hacking dan cyber crime, serta perlindungan atas data nasabah atau konsumen. 
 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan variabel perceived usefulness, perceived ease 
of use, attitude toward the behavior, subjective norms, perceived behavior control, perceived risk, 
dan behavioral intention. Hasil analisis dengan menggunan SEM AMOS 22 menunjukkan 5 hipotesis 
berpengaruh positif dan 2 hipotesis berpengaruh negatif. Penelitian untuk menguji hipotesis yang 
terdapat di dalam digital banking Jenius dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perceived usefulness terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward the behavior 
2. Perceived usefulness terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention 
3.  Perceived ease of use terbukti memiliki pengaruh positif tehadap attitude toward the 

behavior 
4. Attitude toward the behavior terbukti memiliki pengaruh yang posititf terhadap behavioral 

intention 
5. Subjective norm terbukti tidak memiliki hubungan yang positif terhadap behavioral intention 
6. Perceived behavioral control terbukti memiliki hubungan yang positif terhadap behavioral 

intention 
7. Low perceived risk terbukti memiliki hubungan yang positif terhadap behavioral intention 

 
Saran 

Adapun saran penelitian lanjut yang dapat diberikan kepada peneliti lain berdasarkan 
dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
Penelitian ini hanya meneliti aspek-aspek pendorong yang mempengaruhi niat pada layanan digital 
banking Jenius dengan menggunakan dua teori yaitu TAM dan TPB dengan eksternal variabel 
perceived risk. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
menambahkan aspek-aspek pendukung lainnya yang mempengaruhi niat dan perilaku penggunaan 
dalam menggunakan layanan Jenius. Aspek-aspek yang dirasa berpengaruh diantaranya 
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satisfaction, word-of-mouth, dan loyalty sebagai konsekuensi dari menggunakan digital banking 
akan menjadi arah yang berharga untuk diperiksa dalam penelitian masa depan (Abdallah et al., 
2016). 

Saran berikutnya adalah, dapat menambah jumlah bank yang mengadopsi layanan digital 
seperti diantaranya, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank DBS, Bank Commonwealth, Bank 
ANZ Indonesia, dan Bank Keb Hana Indonesia (Tempo.co, 2018). Diharapkan penelitian pada bank-
bank lain menunjukkan hasil yang berbeda. 
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