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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami niat konsumen terhadap 

adopsi digital banking layanan Jenius dalam konteks Indonesia dengan 

menggabungkan dua teori; Technology Acceptance Model (TAM), Theory Planned 

Behavior (TPB), dan dengan kontruksi tambahan, yaitu perceived risk. Survay 

berbasis kuesioner online dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari 

konsumen Generasi Y (151 responden yang dapat digunakan). Data analisis 

menggunakan structural equation modeling (SEM) untuk mengevaluasi kekuatan 

antarhubungan. Hasilnya menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease 

of use, attitude, perceived behavioral control, dan low perceived risk secara 

signifikan mempengaruhi niat konsumen untuk mengadopsi layanan digital 

banking Jenius, sedangkan subjective norm gagal menunjukkan pengaruh yang 

signifikan atas niat untuk mengadopsi layanan Jenius. Penelitian ini terbatas pada 

konsumen Generasi Y (yaitu yang lahir antara tahun 1981-2000) saja. Penelitian 

kedepannya agar dapat meneliti generasi lain dan menambahkan beberapa vaiabel 

yang dirasa berpengaruh. Temuan ini akan berguna bagi para manajemen bank 

untuk merancang strategi dan kebijakan yang terkait dengan digital banking di 

Indonesia. Penelitian ini adalah salah satu upaya awal dalam konteks Indonesia 

untuk memahami niat konsumen untuk mengadopsi digital banking dengan 

menggabungkan dua teori TAM dan TPB. 

 

Kata kunci: Technology Acceptance Model, Theory Planned Behavior, Digital 

Banking, Perceived Risk 
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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. Aquestionnaire 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 
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Indonesia Banking School 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan 

dampak yang besar dalam dunia perekonomian, salah satunya adalah perbankan. 

Industri perbankan mengalami perubahan teknologi yang pesat dibadingkan dengan 

cara bank-bank beroperasi di masa lalu (Yadav et al., 2015). Industri perbankan 

telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, mengingat 

perubahan permintaan konsumen dan perkembangan teknologi, terutama teknologi 

komputer dan online, dan persaingan baik dari bank maupun lembaga keuangan 

lainnya, sehingga kegiatan bank saat ini sangat bergantung pada teknologi (Koksal, 

2016). Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap sektor perbankan, dengan menciptakan metode pembayaran yang terus-

menerus efektif dan layanan perbankan yang mudah dilakukan (Akturan & Tezcan, 

2012) adalah sebagai cara baru untuk mempertahankan dan menawarkan produk-

produk dan layanan baru untuk pelanggan mereka (Martins, Oliveira, & Popovič, 

2014) 

Kemajuan teknologi informasi telah menjadi faktor penting bagi sektor 

perbankan seiring kemunculan teknologi yang membuatnya semakin kompetitif. 

Peningkatan persaingan global di sektor perbankan telah memacu bank untuk 

merancang cara-cara inovatif untuk menghadapi kompetisi (Koksal, 2016). Ponsel 

telah mengubah kehidupan jutaan orang dan sekarang memainkan peran penting 
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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). Sebagai saluran yang inovatif, mobile banking memungkinkan 

pengguna untuk melakukan transaksi keuangan (pengecekan saldo, transfer dana, 

pembayaran tagihan) dengan perangkat mobile, smartphone (Abdallah et al., 2016) 

Teknologi mobile banking berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan membawa efisiensi pada perbankan (Malaquias & Hwang, 2016). 

Layanan mobile banking memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan bank 

konvensional dalam “ketepatan waktu dan keakuratan arus informasi” yang 

meminimalkan jeda waktu informasi (Kesharwani & Bisht, 2012). Beberapa 

keuntungan dalam hal utility, interactivity, flexibility, dan accessibility 

membuktikan potensi mobile banking sebagai sebuah media yang populer bagi 

konsumen untuk melakukan transaksi perbankan dengan konsumen mereka (Tan & 

Lau, 2016). 

Semakin banyaknya potensi pengguna mobile commerce, sehingga telah 

menarik banyak perhatian dari para peneliti untuk menyelidiki penerimaan mobile 
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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 et 

al., 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. Penelitian tersebut meneliti mengenai niat 

perilaku konsumen bukan perilaku konsumen sebenarnya, sehingga saran 

penelitian selanjutnya adalah agar dapat mengukur perilaku konsumen yang 

sebenarnya dalam mengadopsi suatu teknologi.  

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). Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa hampir 70 

persen bank di seluruh dunia tidak memiliki strategi digital yang sistematis, 

sehingga bank-bank di seluruh dunia mulai menciptakan produk digital banking 

yang saat ini sedang mengalami masa pertumbuhan. Digital banking merupakan 

konsep baru di bidang perbankan elektronik, yang bertujuan untuk memperkaya 

layanan perbankan online dan seluler standar dengan mengintegrasikan teknologi 
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digital, misalnya alat analisis strategis, interaksi media sosial, solusi pembayaran 

inovatif, teknologi seluler, dan fokus pada pengalaman konsumen (IDRBT, 2016). 

Menurut survey di negara-negara maju, kunjungan ke kantor cabang bank menurun 

sebesar 30-80%. Dengan perubahan perilaku nasabah yang telah memanfaatkan 

teknologi, keberadaan kantor-kantor cabang bank menjadi kurang diperlukan, 

apalagi kalau nasihat dan rekomendasi dari pegawai bank bisa dilakukan secara 

online (Joyosumarto, 2018). Di Indonesia sudah ada beberapa bank yang berinovasi 

menciptakan produk digital banking demi mendukung kemajuan teknologi saat ini. 

Digital banking memungkinkan bank mengembangkan layanan bagi pelanggan, 

meminimalisir biaya, dan tatap muka dengan pelayanan di kantor cabang. 

Pergeseran ke arah digital banking menunjukan bahwa model manajemen 

pemasaran dan keuangan bank mulai berubah, sehingga penting bagi bank untuk 

memahami dampak digital banking terhadap pengalaman pelanggan dan fenomena 

dalam kinerja keuangan (Mbama & Ezepue, 2018). 

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. Akhir tahun 2017 pengguna internet di dunia tercatat ada 

4,156,932,140 jiwa dan 48,7% dari total terebut adalah pengguna dari Asia, itu 

menunjukan Asia hampir menguasai setengahnya dari total pengguna internet di 

seluruh dunia. Negara Indonesia menduduki urutan kelima dari dua puluh negara 

tertinggi pengguna intenet di dunia, Indonesia tercatat ada 143,260,000 pengguna 

internet dari jumlah populasi 266,794,980 jiwa, dan angka tersebut meningkat jika 
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dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,700,00 juta jiwa 

(https://www.internetworldstats.com, 2017). Melihat potensi ini, banyak bank di 

Indonesia yang semakin gencar untuk mempromosikan layanan perbankannya 

secara online, yaitu dengan media internet (Gunawan, 2014).  Digital banking akan 

menjadi popular di kalangan konsumen yang paling banyak atau sering 

menggunakan mobile commerce. 

 

Tabel 1.1 Top 20 Countries With Highest Number of Internet Users 

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

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) persentase pengguna internet berusia 13-18 tahun 

sebanyak 16,68% dan yang berusia 19-34 tahun sebanyak 49,52%, sementara itu 

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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persentase pengguna internet berusia 35-54 tahun mencapai 29,55%, pengguna 

internet berusia 54 tahun keatas mencapai 4,24%. Berdasarkan wilayah, lebih 

separuh atau 58,08% pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 berada di 

Pulau Jawa (https://ekonomi.kompas.com, 2018). 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. EFMA and Oracle 

Financial Service menyatakan bahwa bank harus memahami kebutuhan dan 

keinginan Generasi Y jika mereka ingin menarik konsumen millenial untuk 

mengadopsi layanan perbankan karena mereka berbeda dari kelompok generasi lain 

dalam hal harapan dan presepsi (EFMA and Oracle Financial Service, 2010). 

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. Jenius adalah 

Banking Reinvented atau perbankan yang diciptakan kembali, yang berarti 

walaupun memiliki fungsi sebuah bank, tetapi Jenius mengembalikan semua akses 

kepada penggunanya. Jenius berupaya membantu konsumen mengatur life finance, 

sebagai produk perbankan terbaru dari Bank BTPN berkomitmen untuk memberi 

pelayanan istimewa bagi konsumen. Konsumen memiliki kendali penuh dalam 

mengatur hidup dan keuangan melalui smartphone dengan aman, mudah dan 
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cerdas. Dengan Jenius, calon nasabah dapat membuka tabungan dimanapun dan 

kapanpun melalui smartphone tanpa perlu datang ke bank. Kini life finance berada 

di ujung jari konsumen (https://www.btpn.com/).  

Jenius hingga saat ini telah banyak melakukan upaya pemasaran untuk 

memikat konsumennya, 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. 

Indonesia menjadi faktor yang menarik dan penting untuk diteliti, sehingga  

berdasarkan permasalahan dan data diatas penulis ingin meneliti berdasarkan jurnal 

yang dirujuk oleh penulis yaitu Yadav et al., (2015) untuk memberikan kontribusi 

dengan konsteks yang berbeda dalam mengadopsi digital banking yaitu pada 

aplikasi Jenius. 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). 

Kerangka Theory of Planned Behaviour (TPB) diusulkan pertama kali oleh 

Ajzen (1991). Theory of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa terdapat tiga 

variabel yang mempengaruhi niat perilaku yaitu attitude toward the behavior, 

subjective norms, dan perceived behavioural control. Technology Acceptance 

Model (TAM) dikenalkan oleh Davis (1986) yang menyatakan terdapat 2 variabel 

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



8 
 

 
Indonesia Banking School 

 

yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku Generasi Y Indonesia 

dalam menggunakan digital banking yaitu pada Jenius dan juga digunakan oleh 

manajemen pemasar bank untuk dapat memahami harapan dan persepsi Generasi 

Y mengenai digital banking sehingga dapat menentukan strategi untuk kedepannya. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini merupakan perluasan dari model penelitian sebelumnya yaitu 

Yadav et al., (2015) dalam konteks internet banking. Dalam penelitian tersebut 

memiliki variabel dasar yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 

toward the behavior, subjective norm, perceived behavior control, perceived risk, 

yang merujuk pada variabel behavioral intention. Sehingga penulis melakukan 

penelitian ini agar dapat memberikan dengan konteks yang berbeda yaitu digital 

banking pada aplikasi Jenius. 

Penelitian ini memiliki variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel endogen dalam 

penelitian ini adalah attitude toward the behavior, dan behavioral intention. 

Merujuk pada model penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis yaitu Yadav 

et al., (2015) variabel eksogen dalam penelitian adalah dengan menggabungkan dua 

teori: theory of planned behavior (TPB) dan technology acceptance model (TAM). 

Theory of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa terdapat tiga variabel yang 

mempengaruhi niat perilaku yaitu attitude toward the behavior, subjective norms, 

dan perceived behavioural control, sedangkan Technology Acceptance Model 
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(TAM) dan pada penelitian ini merujuk pada variabel perceived usefulness dan 

perceived ease of use dan dengan eksternal variabel perceived risk. 

Penelitian ini menggunakan sampel konsumen Genereasi Y yang lahir tahun 

1981-2000 di Indonesia, karena menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) persentase pengguna internet yang 

berusia 19-34 tahun sebanyak 49,52% menunjukan bahwa hampir setengah dari 

pengguna internet di Indonesia berasal dari umur tersebut. dan menurut (Kumar & 

Lim, 2008) bahwa Generasi Y adalah yang paling awal dalam menerima teknologi 

baru. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan maka permasalahan utama 

yang diangkat oleh penulis adalah:  

1. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pergeseran jaman 

yang sudah ke arah digital saat ini memaksa sektor perbankan untuk 

terus berinovasi, salah satunya adalah dengan menciptakan produk 

digital banking dari Bank BTPN dengan aplikasi Jenius. 

2. Di Indonesia produk Jenius masih dalam tahap ‘introduction’, sehingga 

masih rendahnya frekuensi konsumen dalam menggunakan produk 

tersebut walaupun Jenius telah melakukan pemasaran yang gencar 

sampai saat ini. 
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3. Masih barunya produk Jenius di Indonesia, sehingga bank perlu 

mengetahui apa yang diinginkan konsumen dalam mengadopsi 

penggunaan digital banking tersebut. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis pada latar belakang 

diatas maka perumusan masalah penelitian ini dalam memberikan jawaban dari 

pnelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude 

toward the behavior? 

2. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention? 

3. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude 

toward the behavior? 

4. Apakah attitude toward the behavior berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention? 

5.  Apakah subjective norms berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention? 

6.  Apakah perceived behaviour control berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention? 

7. Apakah perceived risk berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai 

penulis dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pengaruh positif perceived usefulness terhadap attitude 

toward the behavior. 

2. Menganalisis pengaruh positif perceived usefulness terhadap behavioral 

intention. 

3.  Menganalisis pengaruh positif perceived ease of use terhadap attitude 

toward the behavior. 

4. Menganalisis pengaruh positif attitude toward the behavior terhadap 

behavioral intention. 

5.  Menganalisis pengaruh positif subjective norm terhadap behavioral 

intention. 

6. Menganalisis pengaruh positif perceived behaviour control terhadap 

behavioral intention. 

7. Menganalisis pengaruh positif perceived risk terhadap behavioral 

intention. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan 

praktisi sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti 

Guna memberikan pengetahuan, memperkaya wawasan serta 

menambahkan referensi mengenai digital banking dan teori-teori 

lainnya agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dan dapat 

mengetahui seberapa pengaruhnya perceived usefulness, perceived ease 

of use, attitude toward the behavior, subjective norm, perceived 

behavior control, perceived risk pada behavioral intention dengan 

konteks digital banking pada produk Jenius. 

2. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pemasaran khususnya dalam teori Technology Acceptance Model 

(TAM) dan Theory Planned Behavior (TPB) dan juga memberikan 

informasi yang positif bagi para pembaca dan mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School mengenai penggunaan digital banking pada 

produk Jenius di Indonesia. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berurutan, yaitu 

terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dari 

perkembangan teknologi dalam sektor perbankan, dampak 

perkembangan teknologi pada sektor perbankan, serta banyaknya 
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pengguna internet di Indonesia. Ruang lingkup masalah untuk 

mengetahui variabel yang digunakan oleh penulis. Rumusan 

masalah untuk menganalisis hubungan antar variabel, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang yang terkait 

dengan digital banking, teori yang digunakan oleh penulis, dan 

variabel-variabel yang digunakan, serta pengembangan hipotesis 

antar variabel. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai objek penelitian, desain 

penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan tabel 

operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis, serta teknik 

pengujian hipotesis. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai ringkasan dari 

bab terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah, daftar pustaka, 

daftar lampiran, daftar tabel, daftar gambar, dan riwayat hidup 

penyusun skripsi. 

 

  

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



 
 

14 
Indonesia Banking School 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai digital banking, teori 

Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Planned Behavior (TPB), dan 

penelitian terdahulu. 

 

2.1.1 Digital Banking 

Digital adalah cara baru untuk terlibat dengan pelanggan 

(McKinsey&Comapany, 2015). 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. Digital Banking adalah paradigma baru yang 

menawarkan keuntungan besar bagi bank dalam hal meningkatkan produktivitas 

dan profitabilitas. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan infrasturktur teknologi 

mutakhir untuk menghasilkan perubahan dalam proses internal dan eksternal 

(IDRBT, 2016). Digital bank adalah juga tetap sebuah bank yang menyediakan 

pelayanan perbankan seperti yang telah dilakukan selama ini. Bedanya, digital bank 

melayani para nasabah dengan memanfaatkan teknologi secara intensif 

(Joyosumarto, 2018). 
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 Modernisasi digital memberi kesempatan kepada bank-bank konvensional 

untuk menunjukan kepuasan dan loyalitas layanan kepada pelanggan, mendorong 

hubungan jangka panjang dan profitabilitas. Pendekatan seperti itu juga berpotensi 

untuk memenuhi harapan konsumen agar tetap menggunakan jasa atau layanan 

perbankan (Cognizant, 2014). 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). 

 Masuk kedalam era perbankan digital, model digital yang baru 

mengarahkan bank ke arah hubungan pelanggan yang menghadirkan sumber nilai 

baru. Fokusnya adalah pada melibatkan dan membangun kepercayaan dalam 

kegiatan utama perbankan digital: pemasaran dan penjualan; orientasi pelanggan; 

dan pembukaan akun dan pelayanan (Cognizant, 2014). Untuk melayani nasabah, 

bank memerlukan komunikasi melalui media sosial untuk menjawab pertanyaan 

nasabah, mempromosikan dan memberi penjelasan tentang produk pelayanan 

perbankan. Nasihat, dukungan dan pejelasan melalui media sosial akan mempererat 

hubungan antara nasabah dengan bank. Makin erat hubungan pribadinya, 

kepercayaan nasabah kepada bank akan sekain meningkat (Joyosumarto, 2018). 
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 Layanan perbankan digital di Indonesia diawali dengan penyelenggaraan 

“branchless banking”, yaitu adanya sarana bank yang berfungsi secara khusus 

untuk memproses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri 

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektornik (E-KTP) (Otoritas Jasa Keuangan, 

2016). Pada tahun 2013 ketika Bank Indonesia masih menjalankan peran sebagai 

regulator dan pengawas bank, Bank Indonesia melakukan uji coba program 

branchless banking di Indonesia. Ketika fungsi peraturan dan pengawasan beralih 

ke OJK, sejak 1 Januari 2014, program branchless banking pun ikut terbawa ke 

otoritas ini dan program tersebut diberi nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor 

dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) (PROBANK, 2015). 

Salah satu digital banking di Indonesia adalah dari Bank Tabungan Pensiun 

Negara (BTPN), yang telah menegeluarkan produk Jenius. Jenius berbeda dari 

mobile banking yang fungsinya sebagai perpanjangan tangan sebuah bank. 

Pengguna tidak perlu mengunjungi bank dan membuat rekening terlebih dahulu 

sebelum menikmati layanan Jenius. Dengan Jenius, semua aktivitas finansial bisa 

konsumen lakukan di dalam aplikasi, mulai dari membuka rekening, pembayaran 

tagihan, transfer uang, tabungan, deposito, pembuatan kartu debit, serta alokasi 

dana untuk pengaturan keuangan. Jenius juga berbeda dari e-wallet, karena Jenius 

tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran atau transaksi, tetapi 

juga menerima simpanan dan deposito berjangka dengan bunga hingga 5,75% serta 

membantu pengguna dalam mengatur keuangan untuk Life Finance yang lebih baik 

(https://www.jenius.com).  
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2.1.2 Pemanfaatan Teknologi oleh Perbankan Digital 

Menurut Joyosumarto (2018), kembali kepada perkembangan teknologi 

pada abad ke-21, manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi bagi bank 

antara lain adalah: 

1. Mobilitas  

Penggunaan internet, mobile banking dan peralatan teknolgi lain mendorong 

bank harus memperbaiki cara pelayanan dari secara manual menjadi dengan 

mamnfaatkan perangkat teknologi. Hal itu untuk menghindari terjadinya 

transaksi keuangan yang membahayakan apabila bank tidak menyesuaikan 

operasionalnya. 

2. Moda Pelayanan yang Berubah 

Hal ini mendorong diperkenalkannya klasifikasi nasabah berdasarkan status 

kontribusinya kepada bank. Contohnya, penyediaan ruang layanan khusus 

untuk nasabah yang terbiasa dengan pemanfaatan teknologi. 

3. Nasabah Tidak Perlu Datang ke Kantor Cabang 

Pengalaman baru bagi nasabah dalam berhubungan dengan bank yaitu tanpa 

mengunjungi kantor cabang. Peningkatan pelayanan ini akan menjadi ukuran 

menentukan keuggulan persaingan dalam melayani nasabah Generasi Y atau 

Millennials. Semakin canggih teknologinya dan makin baik tingkat layanannya, 

maka akan semakin dipilih oleh nasabah muda. 

4. Pelayanan Lebih Mudah 
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Sistem pembayaran terintegrasi dan tumbuhnya cara pembayaran nontunai, 

membuat masyarakat sangat mudah melakukan pembayaran dengan memegang 

kartu pembayaran nontunai. 

5. Pelayanan Tidak Mengenal Waktu dan Tempat 

Pelayaan perbankan tanpa henti berlangsung dimanapun, dalam kurun waktu 24 

jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sebagai dampak dari sistem pembayaran 

terintegrasi dan meluasnya penggunaan media sosial. 

 

2.1.3 Technology Acceptance Model 

Penelitian ini mencoba untuk mengintegrasikan dua teori; TAM dan TPB 

dan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan konstruksi dari perceived risk. 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). TAM adalah salah satu model yang paling kuat dan rasional untuk 

memprediksi niat dan penerimaan individu selama dua dekade terakhir (Abdallah 

et al., 2016).  Selama perkembangannya, model TAM juga banyak digunakan untuk 

menjelaskan berbagai perilaku manusia (misalnya Taylor & Todd, 1995), terdapat 

beberapa bukti empiris bahwa model TAM juga bekerja dengan baik dalam 

menjelaskan niat dan perilaku konsumen pada lingkungan berbasis website. 

Misalnya Koufaris (2002) yang menggunakan TAM untuk menjelaskan niat untuk 
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kembali ke toko buku online dan menemukan bahwa perceived usefulness adalah 

satu-satunya prediksi yang mempengauhi niat berbasis TAM. 

TAM berpendapat bahwa penerimaan pengguna ditentukan oleh dua 

keyakinan utama, yaitu perceived uselfulness (PU) dan perceived ease of use 

(PEOU). Perceived usefulness (PU) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa mengunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja 

pekerjaannya, sementara perceived ease of use (PEOU) didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari 

upaya atau usaha (Davis, 1989). Model TAM menetapkan bahwa perilaku 

penggunaan bergantung pada niat subjek untuk menggunakan, yang bergantung 

pada PEOU dan PU (Eriksson et al., 2005). Menurut TAM semakin mudah 

teknologi digunakan, dan semakin bermanfaat hal itu dirasakan, semakin positif 

sikap dan niat seseorang dalam penggunaan teknologi (Bosnjak et al,. 2006). Oleh 

karena itu, baik PEOU dan PU diusulkan dalam model TAM penelitian ini sebagai 

faktor utama yang mempengaruhi niat penguna untuk mengadopsi layanan Jenius.. 

 
Gambar 2.1 Technology Acceptance Model 

(Sumber: Davis, 1989) 
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2.1.4 Theory of 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). Intention, perceived of 

behavioral control, attitude toward the behavior, dan subjective norm masing-

masing mengungkapkan aspek yang berbeda dari perilaku, dan masing-masing 

dapat berfungsi sebagai titik serangan dalam upaya untuk mengubahnya (Ajzen, 

1991).  

Seperti TAM, TPB (Theory Planned of Behavior) awalnya berasal dari TRA 

(Theory of Reaction Action) sebagai perpanjangan dan penggabungan dari 

konstruksi tambahan perceived behavior control (PBC) untuk mempertimbangkan 

situasi dimana seorang individu memiliki atau tidak memiliki kontrol atas perilaku 

yang ditargetkan. Attitude toward the behavior (ATT)  mengacu pada tingkat di 

mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

atau penilaian perilaku dalam pertanyaan, subjective norm (SN) didefinisikan 

sebagai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku dan perceived behavior control (PBC) mengacu pada persepsi orang 

tentang kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang menarik (Ajzen, 1991). 
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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 et al., 2006). 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdaulu yang dapat penulis jadikan sebagai 

landasan penyusunan hipotesis serta pembahasan. Berdasarkan beberapa penelitian 

terdaulu, peneliti mengemukakan mengenai variabel-variabel yang terdapat pada 

teori TAM dan TPB, seperti perceived usefulness, perceived ease of use, perveived 

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



22 
 

Indonesia Banking School 

 
 

behavioral control, subjective norm, attitude yang memiliki pengaruh minat dalam 

mengadopsi suatu informasi teknologi (behavioral intentition): 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Sumber Hasil Keterbatasan 

penelitian/Saran 

peneitian lebih lanjut 

1. Mobile banking 

services adoption in 
Pakistan: are there 

gender 

differences? 

 

(Glavee-Geo, 

Shaikh, & 

Karjaluoto, 2017) 

Terdapat efek positif dari 

perceived behavioral 

control (PBC) dan attitude 

(ATT) terhadap niat adopsi 

m-banking. Perbedaan 

signifikan antara pria dan 

wanita ditemukan 

mempengaruhi subjective 

norm (SN) pada niat adopsi, 

meskipun gabungan sampel 

pria dan wanita tidak 

signifikan. Pengaruh SN 

pada m-banking adopsi 

lebih kuat untuk wanita 

daripada untuk pria. Dan  

Pengaruh PBC pada niat 

adopsi m-banking 

ditemukan secara signifikan 

lebih kuat untuk laki-laki 

daripada perempuan 

Penelitian lebih lanjut 

juga dapat menguji 

variabel moderasi 

lainnya, seperti 

tingkat pendapatan 

dan status 

perkawinan, dan 

harus 

mempertimbangkan 

konteks negara maju. 

Studi replikasi di 

negara maju atau 

studi banding di 

negara berkembang 

dan negara maju 

lainnya harus dapat 

menjelaskan lebih 

lanjut tentang peran 

perbedaan gender 

dalam adopsi m-

banking.  

2. Determinants of 

Consumers 

Intention to Adopt 

Mobile Banking 

Service In 

Zimbabwe 

 

(Makanyeza, 

2017) 

perceived usefulness, 

perceived self-efficacy, 

pengaruh sosial, relative 

advantage dan perceived 

compatibility semuanya 

memiliki efek positif 

sementara perceived risk 

memiliki efek negatif pada 

behavioural intention to 

adopt mobile banking di 

Zimbabwe. 

 

Penelitian masa 

depan harus diperluas 

untuk mencakup 

kota-kota besar 

lainnya di Zimbabwe 

dan negara-negara 

lain. Studi yang lebih 

serupa harus 

dilakukan untuk 

menguji faktor-faktor 

yang diidentifikasi 

dalam literatur dalam 

konteks dan pasar 
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No. Judul dan Sumber Hasil Keterbatasan 

penelitian/Saran 

peneitian lebih lanjut 

yang berbeda dan 

inovasi lainnya. 

3. Adoption of 

Internet Banking 

Service in Gujarat: 

An Extention of 

TAM with 

Perceived Security 

and Social 

Influence 

 

(Patel & Patel, 

2018) 

Perceived security adaalah 

variabel yang apling penting 

bagi konsumen terhadap 

minat menggunakan 

layanan perbankan. 

Perceived ease of use, 

perceived usefulness, dan 

social influence juga 

ditemukan memiliki efek 

positif yang signifikan 

Penelitian yang 

dilakukan dari 

negara-negara lain di 

India dan hasil dari 

studi tersebut harus 

dibandingkan dalam 

penelitian tesebut 

untuk lebih 

memahami faktor-

faktor yang 

mempengaruhi niat, 

dan dapat 

mempertimbangkan 

faktor penting 

lainnya.  

4. Mobile Banking 

Adoption of the 

Youth Market 

 

(Akturan & 

Tezcan, 2012) 

Perceived usefulness, 

perceived social risk, 

perceived performance risk, 

dan perceived benefit secara 

langsung mempenharuhi 

attitude terhadap mobile 

banking. Selain itu, tidak 

ada hubungan antara 

perceived usefulness dan 

intention to use, perceived 

ease of use, dan attitude, 

financial risk, time risk, 

privacy risk dan attitude 

yang dirasakan 

 

Penelitian lebih lanjut 

mengenai model 

harus 

memperpanjang 

pengujian untuk 

kelompok usia yang 

lebih tua dengan 

profil yang berbeda. 

Untuk 

menyamaratakan 

temuan, hasilnya 

harus diverifikasi 

melalui investigasi di 

negara-negara 

industri. 

5. Consumer 

Adoption of 

Mobile Banking in 

Jordan 

 

(Abdallah et al., 

2016) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa niat 

perilaku secara signifikan 

dipengaruhi oleh perceived 

usefulness, perceived ease 

of use, dan perceived risk 

Kepuasan pelanggan, 

kata dari mulut ke 

mulut, dan kesetiaan 

pelanggan sebagai 

konsekuensi dari 

menggunakan mobile 

banking akan menjadi 

arah yang berharga 

untuk diperiksa 

dalam penelitian 

masa depan. 
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No. Judul dan Sumber Hasil Keterbatasan 

penelitian/Saran 

peneitian lebih lanjut 

6. The Intentions of 

Lebanese 

Consumers to 

Adopt Mobile 

Banking 

 

(Koksal, 2016) 

Tingkat adopsi meningkat 

karena compatibility, 

trialability, ease of use, 

usefulness, dan credibility 

increase, Namun, analisis 

menunjukkan bahwa trust, 

self-efficacy, financial costs, 

and normative pressure 

tidak mempengaruhi adopsi 

mobile banking. 

Penelitian selanjutnya 

agar dapat 

menyelidiki 

kausalitas antara niat 

adopsi dan perilaku 

penggunaan yang 

aktual. 

7. The Impact of 

Trust and 

Perceived Risk on 

Internet Banking 

Adoption in India 

 

(Kesharwani & 

Bisht, 2012) 

Perceived risk memiliki 

dampak negatif pada niat 

perilaku adopsi internet 

banking dan kepercayaan 

memiliki dampak negatif 

pada perceived risk. Situs 

web yang dirancang dengan 

baik juga ditemukan 

membantu memfasilitasi 

kemudahan penggunaan dan 

juga meminimalkan 

kekhawatiran tentang 

perceived risk  terkait 

penggunaan internet 

banking. 

penelitian masa 

depan lebih lanjut 

dapat memeriksa 

hubungan timbal 

balik antara 

kepercayaan, 

perceived risk, dan 

niat perilaku untuk 

penerimaan teknologi 

pada umumnya dan 

internet banking pada 

khususnya.  

penelitian masa 

depan juga 

diperlukan untuk 

memahami dan 

membedakan 

penerimaan teknologi 

lintas budaya. 

8. Jordanian 

consumers’ 

adoption of 

telebanking: 

influence of 

perceived 

usefulness, trust 

and self-efficacy 

 

(Alalwan, 

Dwivedi, Rana, & 

Simintiras, 2016) 

Self efficacy, trust dan 

perceived usefulness 

berpenagruh positif 

terhadap behavioral 

intention. Sementara 

behaviora Inteniton dan 

perceived usefulness 

diidentifikasi sebagai faktor 

kunci yang menentukan 

adopsi telebanking di 

Yordania 

Penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan 

faktor seperti 

kepuasan dan loyalty 

dan menggunakan 

teknik sampling yang 

berbeda (yaitu 

sampling 

probabilitas) untuk 

menangkap 

generalisasi lebih dari 

pelanggan perbankan 

Yordania 

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



25 
 

Indonesia Banking School 

 
 

No. Judul dan Sumber Hasil Keterbatasan 

penelitian/Saran 

peneitian lebih lanjut 

9. A Study of Mobile 

Banking Usage in 

Iran  

 

(Mohammadi, 

2016) 

System compability menjadi 

faktor utama yang 

mempengaruhi sikap 

pengguna terhadap 

penggunaan mobile 

banking. Perceived 

usefulness memediasi 

hubungan antara perceived 

ease of use dan attitude. 

Karena fakta bahwa 

faktor-faktor yang 

berbeda memiliki 

efek yang berbeda 

pada budaya yang 

berbeda, 

setiap budaya harus 

mengadopsi strategi 

berbeda dalam 

berurusan dengan 

mereka. Akibatnya, 

subjective norms, 

perceived image, 

absorptive capacity, 

individualmobility, 

dan personal 

innovativeness harus 

menerima lebih 

banyak perhatian 

dalam budaya timur 

daripada di barat. 

Penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk 

mempelajari 

pengaruh budaya. 

10. Intention to Adopt 

Internet Banking 

in An Emerging 

Economy: A 

Perspective Of 

Indian Youth  

 

(Yadav et al,. 

2015) 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa perceived usefulness, 

attitude, subjective norm 

dan perceived behavioral 

control secara signifikan 

mempengaruhi niat 

konsumen untuk 

mengadopsi internet 

banking sedangkan 

perceived risk gagal 

menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap 

niat untuk mengadopsi 

internet banking. 

penelitian ini 

berkaitan dengan 

keinginan konsumen, 

sehingga upaya lebih 

lanjut dapat 

dilakukan oleh para 

peneliti untuk 

mengukur perilaku 

yang sebenarnya. 

 
(Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018) 
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Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa menurut 

Mohammadi (2015) berpendapat bahwa perceived usefulness dan perceived ease of 

use bersama-sama mempengaruhi konstruk attitude, tetapi pada penelitian Akturan 

& Tezcan (2012) menunjukan bahwa perceived ease of use tidak ada hubungan 

dengan attitude. Menurut Makanyeza (2017), Abdallah et al., (2016) dan Patel & 

Patel (2018) berpendapat bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention, sedangkan menurut Akturan & Tezcan (2012) tidak ada 

hubungan antara perceived usefulness dengan behavioral intention. Menurut 

(Glavee-Geo et al., 2017) dan (Patel & Patel, 2018) berpendapat bahwa terdapat 

hubungan positif antara perceived behavior control (PBC), attitude (ATT), dan 

subjective norm (SN) dengan behavioral intention. Menurut Makanyeza, 2017, dan 

Kesharwani & Bisht (2012) menunjukan bahwa perceived risk dengan behavioral 

intention berhubungan. Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel dan hubungan antara variabel-variabel tersebut memang telah 

menjadi perhatian pada penelitian sebelumnya. Sehingga dengan demikian, peneliti 

akan menggunakan variabel-variabel tersebut. 

 

2.2. Dasar Teoritis  

Dasar teoritis berisi mengenai penjelasan dari perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude toward the behavior, subjective norm, perceived 

behavioral control, perceived risk, dan behavioral intention. 

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



27 
 

Indonesia Banking School 

 
 

2.2.1 Perceived Usefulness 

Menurut Davis (1989) perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tetentu akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya. Sedangkan menurut (Eriksson et al., 2005) perceived 

usefulness dari sesuatu adalah kemampuan untuk menyediakan hubungan akhir 

yang berarti (yaitu, hal yang diberikan sebagai sarana untuk tujuan yang diinginkan) 

atau untuk memberikan sebuah alasan dalam membuat keputusan, dan 

menyediakan pengetahuan akhir untuk mengetahui mengapa konsumen 

menggunakan sebuah produk tersebut. Perceived usefulness mencerminkan 

persepsi tentang kemampuan penggunaan kinerja, yang telah terkait erat dengan 

ekspetasi hasil, perantaraan, dan motivasi ekstrinsik (Davis, 1989). 

Dalam konteks penerimaan penggunaan layanan online banking, perceived 

usefulness bisa disebabkan dari transaksi seperti permintaan online untuk cek atau 

permintaan draft, pengiriman e-statement bulanan, pembayaran online, dll yang 

meningkatkan kinerja, menghemat waktu, dan meningkatkan efektivitas layanan 

atau beberapa manfaat tambahan seperti pembayaran tagihan, pengisian ulang 

ponsel, dll. Maanfaat ini juga diharapkan akan lebih meningkat selama periode 

waktu melalui kemajuan teknologi atau sebuah terobosan (Kesharwani & Bisht, 

2012). 

Perceived uselfulness dari pengetahuan yang didapat seseorang tergantung 

pada bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan dalam situasi pengambilan 

keputusan tertentu. Menurut Shrivastava (1987) perceived usefulness dari 
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pengetahuan yang diperoleh dalam situasi pengambilan keputusan adalah 

bergantung pada : 

1. Makna yang dirasakan dari pengetahuan tertentu (yaitu, apakah pengetahuan 

tersebut masuk akal bagi pengguna?) 

2. Relevansi yang dirasakan dari tujuan (yaitu, bagaimana pengetahuan terkait 

dengan tugas yg ada?) 

3. Validitas operasional yang dirasakan (yaitu, dapatkah sesuatu dilakukan dengan 

pengetahuan?) dan 

4. Inovasi yang dirasakan (yaitu, apakah baru atau tidak jelas adalah 

pengetahuan?) 

 

2.2.2 Perceived Ease of Use 

Perceived ease of use biasanya mengacu pada persepsi pengguna tentang 

apakah melakukan tugas teknis tertentu akan memerlukan upaya mental pada 

bagiannya (Ajzen, 1991). Begitu juga menurut (Kucukusta et al., 2015) yang 

mendefinisikan perceived ease of use sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa penggunaan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Meskipun usaha menurut 

setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari 

penggunaan sistem atas sitem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah 

diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap 

memberatkan (Santoso, 2004). 

Perceived ease of use telah diindentifikasi sebagai konstruksi utama untuk 

memeriksa dan menilai penerimaan penggunaan terhadap teknolgi tertentu (Amin, 
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Rezaei, & Abolghasemi, 2014). Perceived ease of use telah terbukti memiliki efek 

pada niat melalui dua jalur kausal: (1) efek langsung pada niat dan (2) efek tidak 

langsung. Efek langsung menunjukan bahwa presepsi kemudahan bisa menjadi 

katalis potensial untuk meningkatkan kemungkinan penerimaan oleh pengguna. 

Efek tidak langsung dijelaskan berdasarkan dimana situasi, hal-hal lain yang 

diaanggap sama, semakin mudah teknologi digunakan, semakin berguna (Davis, 

1989). 

 

2.2.3 Attitude Toward the Behavior 

Attitude hanya sebagian mediasi efek dari keyakinan pada niat (Davis et al,. 

1989). Attitude toward the behavior didefinisikan sebagai evaluasi positif atau 

negatif seseorang terhadap perilaku yang relevan dan terdiri dari keyakinan penting 

seseorang mengenai hasil yang dirasakan dalam melakukan perilaku (Hsu & Lu, 

2004; Jin & Kang, 2010). Menurut Ajzen & Madden (1986) mengacu pada sejauh 

mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau tidak dari perilaku 

yang dimaksud. Dalam gaya ini, konsumen belajar untuk menyukai perilaku yang 

mereka yakini memiliki konsekuensi yang sangat diinginkan dan mereka 

membentuk sikap yang tidak menguntungakn terhadap perilaku yang mereka 

kaitkan dengan konsekuensi yang paling tidak diinginkan (Ajzen, 1991). 

 Menurut TRA (Theory of Reasoned Action) attitude seseorang ditentukan 

oleh kepercayaan yang menonjol/salient beliefs (𝑏𝑖) tentang konsekuensi 

melakukan sebuah perilaku dan dikalikan dengan evaluasi (𝑒𝑖) dari konsekuensi-

konsekuensinya: 
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𝐴 =  ∑ 𝑏𝑖𝑒𝑖  

TRA adalah model yang dipelajari secara luas dari psikologi sosial yang 

berkaitan dengan determinan perilaku yang dimaksudkan secara sadar (Davis, F. 

D., Bagozzi, R., & Warshaw, 1989). 

 

2.2.4 Subjective Norm 

Menurut Davis (1989) subjective norm mengacu pada persepsi seseorang 

bahwa kebanyakan orang yang penting baginya berfikir dia harus atau tidak 

seharusnya melakukan perilaku yang dipermasalahkan. Subjective norm, faktor 

sosial: mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melalukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku (Ajzen & Madden, 1986). Subjective norm 

mengungkapkan keyakinan referensi penting seperti: keluarga, teman, atau teman 

sebaya bahwa norma mereka mempengaruhi penilaian. Subjective norm bisa positif 

atau negatif (Azizi, 2014) 

Ukuran global subjective norm biasanya diperoleh dengan meminta 

responden untuk menilai sejauh mana ‘orang lain yang penting’ akan menyetujui 

atau tidak menyetujui perilaku mereka (Ajzen, 1991). Dengan kata lain, subjective 

norm terkait dengan seberapa banyak seorang individu yang menyadari pendapat 

referensi yang menonjol (Jin & Kang, 2010). Subjective norm terdiri dari dua 

pengaruh yang berbeda: pengaruh informasi, yang terjadi ketika pengguna 

menerima informasi yang diperoleh dari pengguna lain sebagai bukti tentang 

realitas, dan pengaruh normatif, yang terjadi ketika seseorang sesuai dengan 
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harapan orang lain untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman (Deutsch 

& Gerard, 1955). 

 

2.2.5 Perceived Behavioral Control 

Perceived behavior control mengacu pada persepsi orang tentang 

kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang menarik (Ajzen, 1991). 

Menurut Ajzen & Madden (1986) tingkat perceived behavioral control mengacu 

pada persepsi individu tentang ada atau tidak adanya sumber daya yang diperlukan 

atau peluang yang diperlukan untuk melakukan sebuah perilaku. Perceived 

behavior control memiliki dua dimensi: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal mngacu pada tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang dalam 

kemampuanya untuk melakukan perilaku tertentu yang dirasakan pada self-efficacy 

seseorang (misalnya, keterampilan, kemampuan, kekuatan, kehendak). Faktor 

eksternal mengacu pada kendala sumber daya (Son et al,.2013). kendala-kendala 

ini memfasilitasi kondisi yang tersedia bagi individu seperti uang, waktu dan 

teknologi yang diperlukan untuk melakukan perilaku (Taylor & Todd, 1995). 

Perceived behavioral control adalah fungsi dari probabilitas yang dirasakan bahwa 

faktor kontrol tertentu hadir (keuatan keyakinan) dan kekuatan faktor-faktor ini 

untuk memfasilitasi atau menghambat kinerja dari perilaku (Ajzen, 1985). 

 

2.2.6 Perceived Risk 

Featherman & Pavlou (2003) mendefinisikan perceived risk sebagai potensi 

kerugian dalam mengejar hasil yang diinginkan dalam menggunakan e-service. 
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Menurutnya perceived risk telah ditangkap dengan skala likert untuk mengukur 

persepsi peristiwa berbahaya yang terjadi atau kehadiran atribut yang melekat pada 

layanan, dan telah diukur dengan mengunakan metodelogi nilai harapan biasanya 

dikalikan baik dengan kemungkinan kerugian, bahaya (komponen ketidak pastian) 

dengan biaya atau pentingnya potensi kerugian (komponen keparahan). Menurut 

Kesharwani & Bisht (2012) perceived risk mencerminkan persepsi konsumen 

tentang ketidakpastian hasil yang berkaitan terutama dengan mencari dan memilih 

informasi produk dan / atau layanan sebelum membuat keputusan pembelian. Jika 

pelanggan menemukan perbedaan dalam pengalaman pembelian dan tujuan 

pembelian yang sebenarnya, mereka akan melihat risiko yang lebih tinggi dan 

dengan demikian mereka dapat menghentikan atau menghindari penggunaan 

produk atau layanan yang dimaksud. 

Featherman & Pavlou (2003) mengidentifikasi tujuh jenis risiko, yaitu (i) 

risiko kinerja, (ii) risiko keuangan, (iii) risiko waktu, (iv) risiko psikologis, (v) 

risiko sosial, (vi) risiko privasi dan (vii) risiko keseluruhan. Risiko kinerja 

didefinisikan sebagai kemungkinan produk tidak berfungsi dan tidak berfungsi 

seperti yang dirancang dan diiklankan dan karena itu gagal untuk memberikan 

manfaat yang diinginkan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai pengeluaran 

moneter potensial yang terkait dengan harga pembelian awal serta biaya 

pemeliharaan berikutnya dari produk. Risiko waktu menjelaskan bahwa konsumen 

dapat kehilangan waktu ketika membuat keputusan pembelian yang buruk dengan 

membuang waktu untuk meneliti dan melakukan pembelian, belajar bagaimana 

menggunakan produk atau layanan dan harus menggantinya jika tidak memenuhi 
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harapan. Risiko psikologis adalah risiko bahwa pemilihan atau kinerja produser 

akan memiliki efek negatif pada ketenangan pikiran atau persepsi diri konsumen. 

Risiko sosial didefinisikan sebagai potensi hilangnya status dalam kelompok sosial 

seseorang sebagai akibat dari mengadopsi produk atau layanan, sehingga tampak 

bodoh atau tidak baik. Risiko privasi adalah Potensi hilangnya kontrol atas 

informasi pribadi, seperti ketika informasi tentang pengguna digunakan tanpa 

sepengetahuan atau izin pengguna. Kasus ekstrimnya adalah adanya konsumen 

“palsu” artinya penjahat menggunakan identitasnya untuk melakukan transaksi 

penipuan. Terakhir adalah risiko keseluruhan yaitu ukuran umum dari risiko yang 

dirasakan ketika semua kriteria dievaluasi bersama. 

 

2.2.7 Behavioral Intention 

Faktor utama dalam teori TPB adalah niat individu untuk melakukan 

perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang 

mempengaruhi perilaku; mereka adalah indikasi seberapa keras orang mau 

mencoba, seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk lakukan, untuk 

melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Intervensi yang diarahkan pada keyakinan 

perilaku, normatif, atau kontrol dapat berhasil dalam menghasilkan perubahan 

yang sesuai dalam attitude, subjective norms, dan perceived of behavioral of 

control dan perubahan ini dapat lebih mempengaruhi niat dalam arah yang 

diinginkan. Salah satu cara paling efektif yang tersedia hingga saat ini adalah untuk 

mendorong individu untuk membentuk niat implementasi, yaitu, untuk 
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membentuk rencana spesifik yang memerinci kapan, di mana, dan bagaimana 

perilaku yang diinginkan akan dilakukan (Ajzen, 1985) 

Sedangkan didalam teori TAM mendalilkan bahwa behavioral intention 

adalah penentu utama usage behavior; perilaku itu harus dapat diprediksi dari 

langkah-langkah behavioral intention, dan bahwa setiap faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku pengguna melakukannya secara tidak langsung 

mempengaruhi behavioral intention. TAM lebih lanjut menunjukkan bahwa dua 

keyakinan yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use adalah instrumental 

dalam menjelaskan niat pengguna untuk menggunakan sistem (Davis, 1989). 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berisi mengenai penjelasan hubungan antara setiap 

variabel dengan variabel lain yang didukung dengan beberapa penelitian 

terdahulunya. 

 

2.3.1 Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Attitude Toward the Behavior 

Baik perceived usefulness dan perceived ease of use memprediksi sikap 

terhadap penggunaan sistem, yang didefinisikan sebagai keinginan pengguna 

menggunakan sistemnya (Y. Malhotra & Galleta, 1999). Perceived uselfulness 

adalah penentu utama dari sikap, yang mendorong pengguna perbankan abad 21 

untuk mengadopsi teknologi yang lebih inovatif dan ramah pengguna, yang 

memberi mereka kebebasan lebih besar dalam menyelesaikan transaksi, membayar 

tagihan, dan melakukan urusan perbankan lainnya (Pikkarainen et al., 2004). 
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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. Perceived 

usefulness telah ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap sikap dan 

niat penggunaan terhadap penggunaan layanan mobile banking (Shaikh & 

Karjaluoto, 2015). Dengan demikian, semakin besar manfaat yang dirasakan dari 

layanan digital banking, semakin positif sikap dan niat terhadap penggunaan 

berkelanjutan, jadi semakin besar kemungkinan itu akan digunakan semakin besar.  

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; Y. Malhotra & 

Galleta, 1999). 

Oleh karena itu menurut kesimpulan diatas, peneliti membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward 

the behavior 

 

2.3.2 Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Behavioral Intention 

Penelitian TAM yang signifikan telah menunjukan bahwa perceived 

usefulness adalah penentu kuat dari penerimaan pengguna, adopsi, dan perilaku 

pengguna (Davis, 1989). 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 
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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.  

Pengaruh perceived usefulness terhadap behavioral intention memberikan 

efek positif yang signifikan dan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu 

(Alalwan et al., 2016; Martins, Oliveira, & Popovič, 2014; Tran & Corner, 2016). 

Oleh karena itu, penulis percaya bahwa konsumen perbankan bersedia 

menggunakan digital banking jika mereka percaya bahwa manfaat yang didapat 

lebih besar daripada saluran perbankan lainnya. Sehingga hipotesis dikembangkan 

sebagai berikut : 

H2 : Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention 

  

2.3.3 Pengaruh Perceived Ease of Use Terhadap Attitude Toward the Behavior 

Kemudahan penggunaan persepsian merupakan salah satu faktor dalam 

model TAM yang telah diuji dalam penelitian Davis et al. (1989). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa faktor ini terbukti dapat menjelaskan alasan seseorang 

dalam menggunakan sistem informasi dan menjelaskan bahwa sistem baru yang 

sedang dikembangkan diterima oleh pengguna (Santoso, 2004). Perceived ease of 

use didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem tertentu akan bebas dari usaha (Davis, 1989). 
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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). 

Berdasarkan penjelasan diatas, perceived ease of use diharapkan memiliki 

efek terhadap sikap konsumen dalam menggunakan layanan Jenius. Sehingga 

hipotesis dikembangkan sebagai berikut: 

H3 : Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward 

the behavior 

 

2.3.4 Pengaruh Attitude Toward the Behavior Terhadap Behavioral Intention 

Berdasarkan TPB yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991) dimana 

menunjukan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu itu (behavioral 

intention) terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk dipengaruhi 

oleh variable attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Attitude 

didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (favorableness) atau 

perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu 

objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas 

keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut (Hidayat 

& Nugroho, 2011). 
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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. 

Dengan demikian, menurut penjelasan diatas penulis percaya bahwa 

attitude toward the behavior berpengaruh poritif terhadap behavioral intention to 

use digital banking, sehingga hipotesis dikembangkan sebagai berikut: 

H4 : Attitude toward the behavior berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention 

 

2.3.5 Pengaruh Subjective Norm Terhadap Behavioral Intention 

Variable kedua dari model TPB adalah subjective norm, yang didefinisikan 

sebagai pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan dan mengacu pada 

tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku (Ajzen, 1991). Attitude dan subjective norm masing-masing 

dipertimbangkan karena kepentingan relatifnya, diasumsikan bersama untuk 

menentukan niat perilaku seseorang (Ajzen & Madden, 1986). Menurut Bosnjak et 

al., (2006) menyebutkan bahwa semakin baik attitude dan subjective norm 

berkenaan dengan perilaku, dan semakin besar perceived behavioral control, 
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semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan. 

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. Glavee-Geo et al., 

(2015) juga menyebutkan bahwa subjective norm adalah kontruksi paling penting 

dari TPB yang mempengaruhi niat perilaku individu. Dengan demikian, 

berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Subjective norm memiliki efek positif terhadap behavioral intention 

 

2.3.6 Pengaruh Perceived Behavioral Control Terhadap Behavioral Intention 

Perceived behavioral control pertama kali dierkenalkan dalam penelitian 

Ajzen (1991). Penelitiannya mengungkapkan bahwa perceived behavioral control 

dapat menjelaskan sebagian besar varians dalam perilaku. Karena perceived 

behavioral control terkait dengan kondisi individu seperti kemampuan, waktu, 

uang, dan sumber daya, itu diharapkan sedikit berbeda oleh budaya dan negara 

tertentu (Son et al., 2013). 
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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. 

Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis percaya 

bahwa kontruk perceived behavioral control dapat mempengaruhi behavioral 

intention konsumen di Jakarta untuk mengadopsi digital banking, sehingga 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention 

 

2.3.7 Pengaruh Perceived Risk Terhadap Behavioral Intention 

Perceived risk adalah potensi kerugian dalam mengejar hasil yang 

diinginkan dalam menggunakan e-service (Featherman & Pavlou, 2003). 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 
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yang lebih tinggi dan pada gilirannya perceived risk akan tergantung pada tingkat 

ketidakpastian subjektif dari hasil (Kesharwani & Bisht, 2012). Selain itu, dalam 

menerima saluran perbankan online menurut (Poon, 2008) pelanggan lebih 

khawatir untuk aspek yang berkaitan dengan masalah pemutusan dan probabilitas 

mereka, seperti layanan, privasi, dan keamanan adalah sumber utama 

ketidakpuasan, yang pada gilirannya memungkinkan pelanggan lebih ragu-ragu 

dalam menerima saluran perbankan online.  

Semakin berkurang kebencian pengguna terhadap masalah risiko, semakin 

besar kemungkinan pelanggan akan mengadopsi layanan internet banking (Martins 

et al., 2014). Penelitian terdahulu yang relevan menyarankan penulis untuk 

mengamati bahwa perceived risk adalah salah satu hambatan paling penting yang 

menghalangi keinginan pelanggan untuk mengadopsi mobile banking, seperti pada 

penelitian terhadahulunya (Abdallah et al., 2016; Kesharwani & Bisht, 2012; 

Martins et al., 2014). Misalnya seperti yang disebutkan oleh (Abdallah et al., 2016) 

jelas terlihat bahwa perceived risk dapat menjadi salah satu dari aspek penting yang 

mungkin memainkan peran penting dalam membentuk niat pelanggan Yordania 

untuk menggunakan saluran perbankan. 

Dengan demikian, berdasarkan data diatas penulis percaya bahwa konstruk 

perceived risk berpengaruh positif terhadap behavioral intention konsumen pada 

layanan digital banking Jenius, sehingga dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H7 : Perceived risk berpengaruh positif terhadap behavioral intention 
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2.4 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  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah Jenius. Jenius merupakan salah satu layanan 

digital banking di Indonesia milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

(BTPN) yang saat ini sudah banyak dilirik oleh nasabah. Terbukti dari jumlah 

pengguna Jenius yang tembus hingga 350.000. Digital banking value proposition 

and product Head BTPN, Irwan Sutjipto Tisnabudi mengatakan segmen pengguna 

Jenius sangat luas, yakni dari umur 17-50 tahun (http://keuangan.kontan.co.id/, 

2018). Jenius hingga saat ini telah melakukan pemasaran yang masif di kota-kota 

besar terutama Jakarta. Seperti mengadakan event yang menarik seperti Jenius 

Co.Create dengan mengundang para konsumen untuk berdiskusi dan melakukan 

interaksi dengan konsumen di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan 

Twitter. Semua pengguna yang telah memiliki akun Jenius tersebut belum tentu 

sering menggunakan aplikasi dan kartu debet Jenius untuk melakukan transaksi 

keuangan setiap harinya, karena Jenius merupakan produk baru bagi konsumen di 

Indonesia. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, kriteria responden untuk 

pengisian kuesioner pada penelitian ini adalah individu yang telah memiliki akun 

Jenius, dan generasi Y yaitu antara yang lahir pada tahun 1981-2000. 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian merinci prosedur penting yang disusun untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan memperoleh informasi yang dubutuhkan dalam 

memecahkan masalah didalam penelitian. Desain penelitian adalah bingkai kerja 

atau cetak biru untuk melaksanakan proyek riset pemasaran (N. K. Malhotra, 2010) 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu tipe dari desain penelitian 

konklusif. Penelitian deskriptif mengasumsikan bahwa peneliti mempunyai 

informasi awal yang banyak mengenai situasi masalah. Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian kuantitatif berusaha 

mengkuantifikasi data, biasanya dengan menerapkan bentuk analisis statistik 

tertentu (N. K. Malhotra, 2010). Penelitian ini menggunakan metode Cross-

sectional design meliputi pengumpulan data mengenai sampel yang telah 

ditentukan dari elemen populasi hanya dalam satu kali. Metode Cross-sectional 

design adalah rancangan deskriptif yang paling banyak digunakan dalam riset 

pemasaran (N. K. Malhotra, 2010). 

Proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik survei dengan 

menyebarkan kuesioner online. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah 

individu yang mempunyai akun di Jenius. Data-data yang telah terhimpun akan 

diolah oleh peneliti dengan menggunakan analisis Structural Equation Model 

(SEM). Penelitian ini membahas mengenai pengaruh perceived usefulness dan 

perceived ease of use terhadap attitude toward behavior, dan perceived usefulness, 

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



45 
 

Indonesia Banking School 

 
 

attitude toward the behavior, subjective norm, perceived behavior control, 

perceived risk terhadap behavior intention. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan 

data sekunder. Peneliti berharap data yang didapatkan akurat dan sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

1. Data Primer 

Data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditangani (N. K. Malhotra, 2010). Data primer 

ini didapatkan melalui penyebaran kuesioner online yang dibagikan kepada 

responden yang telah mempunyai akun Jenius di Indonesia dengan 

menggunakan google form. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi (N. K. Malhotra, 2010). Data sekunder dalam 

penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, artikel, jurnal, 

buku, dan publikasi-publikasi yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian ini. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Malhotra (2004) adalah gabungan seluruh elemen, yang 

memiliki serangkaian karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk 
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kepentingan masalah riset pemasaran. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai akun pada produk Jenius. 

Sedangkan sampel adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam penelitian (N. K. Malhotra, 2010), sehingga yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dari sebagian masyakat Indonesia Generasi Y di kota-

kota besar yang mempunyai akun di Jenius. 

Secara umum, teknik sampling diklasifikasikan menjadi nonprobability 

sampling dan probability sampling. Nonprobability sampling adalah teknik 

sampling yang tidak menggunakan prosedur pemilihan peluang melainkan 

mengandalkan judgement pribadi peneliti, sedangkan probability sampling adalah 

prosedur sampling yang didalamnya setiap elemen populasi mempunyai 

kesempatan peluang tetap untuk terpilih menjadi sampel (N. K. Malhotra, 2010). 

Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan tersebut maka penelitian ini 

menggunakan metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik 

convenience sampling. Teknik convenience sampling merupakan sampling yang 

paling murah dan paling sedikit menghabiskan waktu dibandingkan seluruh teknik 

sampling (N. K. Malhotra, 2010) 

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 
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3.5 Variabel dan Operasional Variabel 

Pada penelitian ini terdapat beberapa indikator yang digunakan peneliti 

untuk mengukur variabel perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 

toward the behavior, subjective norm, perceived behavioral control, perceived risk 

dan, behavioral intention. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert, adalah skala yang digunakan secara luas untuk meminta 

responden menandai derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-

masing dari serangkain pernyataan mengenai objek stimulus (N. K. Malhotra, 

2010).  Berikut indikator-indikator operasional variabel: 

 

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 
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Nama 

variabel 

Definisi variabel Adopted measurment skala 

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 

dalam melakukan 

perilaku. 

 

 (Hsu & Lu, 2004) 

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 

Subjective 

norm (SN) 

persepsi seseorang 

bahwa kebanyakan 

orang yang penting 

baginya berfikir dia 

harus atau tidak 

seharusnya 

SN1: orang-orang yang 

penting bagi kehidupan 

saya berfikir bahwa 

sebaiknya saya 

menggunakan Digital 

Banking 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



49 
 

Indonesia Banking School 

 
 

Nama 

variabel 

Definisi variabel Adopted measurment skala 

melakukan perilaku 

yang dipermasalahkan 

 

 (Davis, 1989) 

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 

 

 

 

 

 

 

Skala Likert 

1-7 
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Nama 

variabel 

Definisi variabel Adopted measurment skala 

PR3: secara 

keseluruhan, 

mempertimbangakan 

faktor-faktor tersebut, 

menggunakan Digital 

Banking tidak akan 

berisiko 

 

(Featherman & Pavlou, 

2003) 

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. 

 

3.6 Teknik Pengelohan dan Analisis Data 

Peneliti memilih SEM sebagai model yang akan digunakan sebagai 

menganalisis data karena penelitian ini adalah model hubungan atau pengaruh 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dari segi metodologi, SEM memainkan 

berbagai peran, diantaranya, sebagai sistem persamaan stimultan, analisis kausal 

linier, analisis lintasan (path analysis), analysis of covariance structure, dan model 
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persamaan struktural (Wijanto, 2008). Telah disebutkan sebelumnya, SEM terdiri 

dari 2 bagian yaitu model variabel laten dan model pengukuran. SEM mempunyai 

2 jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen (Wijanto, 2008). Aplikasi yang 

akan digunakan untuk mengolah data dan analis statistik adalah IBM SPSS AMOS 

22. Prosedur SEM secara umum mengandung tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Model (Spesification Model) 

2. Identifikasi (Identification) 

3. Estimasi (Estimation) 

4. Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 

3.6.1 Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan menspesifikasi model penelitian yang akan diestimasi 

(Wijanto, 2008). Didalam penelitian ini terdapat 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. Metode survey kuesioner online terdapat 7 variabel dan 

terdapat total 21 indikator pertanyaan. Dalam penjelasan hubungan variabel dimana 

perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh terhadap attitude 

toward the behavior, dan perceived usefulness, attitude toward the behavior, 

subjective norm, perceived behavior control, perceived risk berpengaruh terhadap 

behavioral intention. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan path 

diagram penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Path Diagram 

(Sumber: AMOS 22) 

 

3.6.2 Identifikasi  

Sebelum melalukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu peneliti perlu 

memeriksa identifikasi dari persamaan stimultan tersebut. Secara garis besar ada 3 

kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu: 

1. Under-Identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Dari 

definisi tersebut under-identified model pada SEM degree of freedom = 

jumlah data yang diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi 
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dapat disimpulkan, bahwa model yang under-identified model mempunyai 

degree of freedom negatif. 

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Model just-identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) 

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Model over-

identified mempunyai degree of freedom positif. Jadi jika terjadi over-

identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan (Wijanto, 2008) 

Degree of freedom adalah jumlah data yang diketahui dan dikurangi jumlah 

parameter yang diestimasi. Di dalam SEM, peneliti berusaha untuk memperoleh 

model yang over-identified dan menghindari model yang under-identified (Wijanto, 

2008). 

 

3.6.3 Estimasi 

Setelah peneliti mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah just atau 

over-identified, maka tahap berikutnya adalah melakukan estimasi untuk 

memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model.  Metode 

estimasi yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimator yang paling 

banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). 
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3.6.4 Uji Kecocokan 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan realibilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-koefisien 

dari model struktural.  Menurut Hair et al. (1998) dalam Wijanto (2008) evaluasi 

terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa 

tahapan, yaitu: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3. Kecocokan model struktural (structural model fit) 

 

3.6.4.1 Kecocokan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti pada teknik multivariate yang lain (multiple regression, 

discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain). SEM tidak memunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan “kekuatan” prediksi model. Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF atau Godness 

of Fit Indices (GOFI) yang dapat digunakan secara besama-sama atau kombinasi. 

Berikut ini adalah pengelompokan GOFI menurut Wijanto (2008): 

A. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

(model struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. 
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Dari berbagai ukuran kecocokan absolut, ukuran-ukuran yang biasanya 

digunakan untuk mengevaluasi SEM ialah: 

1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 < RMSEA 

≤ 0.08 menunjukan good fit. Nilai RMSEA antara 0.08 sampai 0.10 

menunjukan mediocre (marginal) fit, serta nilai RMSEA > 0.10 

menunjukan poor fit. 

2. CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. 

B. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model. 

1. Comparative Fit Index (CFI) 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI  ≥ 0.90 menunjukan 

good fit, sedangkan 0.80 ≤ CFI < 0.90 sering disebut  marginal fit. 

C. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Ukuran kecocokan parsimoni mengaitkan GOF model dengan jumlah 

parameter yang diestimasi, yakni yang diperlukan untuk mencapai 

kecocokan pada tingkat tersebut. Dalam hal ini, parsimoni dapat 

didefinisikan sebagai memperoleh degree of fit (derajat kecocokan) 

setinggi-tingginya untuk setiap degree of freedom. 
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3.6.4.2 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik, langkah 

berikutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini 

dilakukan terhadap setiap konstruksi atau model pengukuran (hubungan antara 

sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara 

terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

 

3.7 Uji Realibilitas dan Validitas Model (Pre-Test) 

Sebelum menyebarkan seluruh kuesioner, maka akan diuji validitas dan 

reliabilitas dari indikator-indikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sampel yang dibutuhkan untuk menguji indikator adalah 15-30 responden. 

 

3.7.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Pada peneitian ini, instrumen yang akan diukur adalah variabel perceived 

usefulness, perceived ease of use, attitude toward the behavior, subjective norm, 

perceived behavior control, perceived risk, dan behavioral intention. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measure of Sampling 

Adequancy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices dan Factor Loading 

of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Ukuran Validitas (pre-test) 

Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequency. KMO MSA 

adalah statistik yang mengindikasikan 

proporsi variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 

varriance), yakni variansi dalam 

penelitian  

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan  

 

Barlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai 

yang kurang dari 0,05 menunjukan 

hubungan yang signifikan antar 

variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan  

 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-

image menunjukan Measure of 

Sampling Adequancy dari masing-

masing indicator  

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya didalam faktor 

tersebut.  

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel komponen factor 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 

sama dengan 0,5  

 

(sumber: Hair et al., 2010) 

 

3.7.2 Uji Realibilitas (Pre-Test) 

Menurut Hair et al. (2010) uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Terdapat beberapa 

metode pengujian reliabilitas, yaitu diantaranya dengan menggunakan Cronbach’s 
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Alpha lebih besar dari 0,6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, dan setelah di uji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan 

ke dalam uji reliabilitas. Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability measure dan variance extracted measure, sebuah konstruksi mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance 

extracted (AVE) ≥ 0,50 (Hair et al., 2010). 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, diketahui dengan cara melihat 

signifikan nilai p dari hubungan sebab akibat antara dua variabel yang saling 

berhubungan di dalam model keseluruhan. Jika angka etimasi dalam hasil analisis 

menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis maka hipoteis terbukti 

signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak). Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data (HO diterima). 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 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). Jenius juga dilengkapi dengan otentikasi 2 tingkat untuk transaksi finansial 

serta fungsi blokir/buka blokir kartu dan pengaturan limit transaksi yang bisa diatur 

langsung dari dalam aplikasi (https://www.jenius.com, 2016). 

Jenius memiliki fitur yang bertujuan mempermudah dan mempercepat 

transaksi melalui smartphone. Fitur yang ditawarkan antara lan: 
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1. Send It, selain dengan nomor rekening, nasabah Jenius dapat mengirim uang 

ke siapapun menggunakan $Cashtag, nomor telepon, atau e-mail. Nasabah 

Jenius juga dapat membayar atau menjadwalkan pembayaran tagihan 

telepon, air, TV, dan internet dari aplikasi Jenius. 

2. Pay me, fitur ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan nasabah untuk 

meminjam atau meminta uang pada teman. Nasabah cukup memilih nama 

pengirim dan memasukkan jumlah uang yang diinginkan. Jika pengirim 

setuju, maka uang akan secara otomatis dikirimkan ke rekening Anda. 

3. Save it, pada fitur ini terdapat Flexi Saver dan Dream Saver. Flexi Saver 

adalah tabungan dengan bunga 5% per tahun yang bisa ditarik/disetor kapan 

saja tanpa terikat periode waktu tertentu, tanpa biaya administrasi dan tanpa 

biaya penalty. Dream Saver adalah fitur perencanaan keuangan dalam 

bentuk deposito atau tabungan berjangka yang bisa dipersonalisasi.  

4. Card Center, Pengguna Jenius juga bisa mendapatkan sebuah kartu 

layaknya kartu ATM, jika pengguna kehilangan kartu tersebut, maka dia 

bisa memblokir kartu itu melalui aplikasi Jenius. Pengguna bisa 

menentukan apakah ingin melakukan pemblokiran secara permanen atau 

sementara. 

5. Split Bill, fitur ini berfungsi untuk memudahkan pengguna Jenius membagi 

tagihan saat makan bersama atau saat patungan untuk membeli sesuatu. 

Jenius secara otomatis akan membagi total nilai yang harus dibayarkan 

dengan jumlah orang yang seharusnya patungan. Selain itu, pengguna juga 
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secara manual melebihkan pembayaran dari orang-orang tertentu 

(http://teknologi.metrotvnews.com, 2016). 

 

4.2. Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

Sebelum menyebarkan seluruh kuesioner, maka akan diuji validitas dan 

reliabilitas dari indikator-indikator yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sampel yang digunakan untuk uji validitas dan realibilitas adalah sebanyak 30 

responden yang telah terkumpul. 

 

4.2.1 Uji Validitas (pre-test) 

Pengukuruan validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

kuesioner dan sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Mayer-

Olkin Measure of Sampling Adequancy, Barlett’s Test of Sphericity, Anyi-Image 

Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. 

Saat melakukan perhitungan uji validitas tersebut software yang digunakan untuk 

melakukan analisis ini adalah dengan IBM SPSS Statistik 24. Berikut adalah tabel 

analisis hasil uji validitas (Pre-test): 

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Loading 

Factor Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan >0,5 <0,5 >0,5 ≥0,7 

Perceived Usefulness 

PU1 

0,720 0,000 

0,656 0,952 Valid 

PU2 0,811 0,896 Valid 

PU3 0,722 0,923 Valid 

Peceived Ease of Use PEOU1 0,655 0,000 0,609 0,890 Valid 
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Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Loading 

Factor Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan >0,5 <0,5 >0,5 ≥0,7 

 
PEOU2 

  
0,732 0,777 Valid 

PEOU3 0,659 0,829 Valid 

Attitude Toward the 

Behavior 

ATT1 

0,708 0,000 

0,657 0,917 Valid 

ATT2 0,709 0,884 Valid 

ATT3 0,785 0,850 Valid 

Subjective Norms 

SN1 

0,668 0,000 

0,696 0,833 Valid 

SN2 0,717 0,819 Valid 

SN3 0,618 0,906 Valid 

Perceived Behavior 

Control 

PBC1 

0,632 0,000 

0,591 0,902 Valid 

PBC2 0,850 0,712 Valid 

PBC3 0,597 0,891 Valid 

Perceived Risk 

PR1 

0,638 0,000 

0,800 0,784 Valid 

PR2 0,587 0,940 Valid 

PR3 0,615 0,902 Valid 

Behavior Intention 

BI1 0,724 0,000 0,682 0,912 Valid 

BI2   0,793 0,861 Valid 

BI3   0,716 0,893 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 24 

Tabel 4.1 menjelaskan semua alat ukur yaitu perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude toward the behavior, subjective norms, perceived 

behavior control, perceived risk, behavior intention dikatakan memenuhi syarat. 

Dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid serta memenuhi standar 

factor loading. 

 

4.2.2 Uji Realibilitas (pre-test) 

Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas 

alat ukur pada kuesioner terhadap variabelnya. Metode pengujian reliabilitas adalah 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sampai 0,7 atau diatas 
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nilai tersebut (Hair et al., 2010). Berikut adalah tabel analisis hasil Uji Reliabilitas 

(Pre-test):  

4.2 Tabel Hasil Uji Realibilitas Pre-test 

Variabel Cronbach's Alpha Kriteria 

Perceived Usefulness 0,903 Reliabel 

Perceived Ease of Use 0,759 Reliabel 

Attitude Toward the Behavior 0,855 Reliabel 

Subjective Norms 0,814 Reliabel 

Perceived Behavior Control 0,784 Reliabel 

Perceived Risk 0,846 Reliabel 

Behavior Intention 0,825 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan SPSS 24 

 

Tabel 4.2 menunjukan hasil dari uji realibilitas (pre-test) bahwa semua alat 

ukur pada penelitian yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude 

toward the behavior, subjective norms, perceived behavior control, perceived risk, 

dan behavior intention melebihi nilai standar Cronbach’s Alpha yaitu lebih besar 

dari 0,6 sampai 0,7 atau diatas nilai tersebut. Hasil menyatakan bahwa kuesioner 

yang disampaikan kepada responden akan memberikan hasil yang konsisten. 

 

4.3. Profil Responden 

Profil responden yang termasuk dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, 

usia, domisili tempat tinggal, dan pekerjaan saat ini, serta pertanyaan screening 

yaitu responden yang mempunyai akun Digital Banking Jenius di smartphone. 

Berikut merupakan tabel jumlah responden yang telah dikumpulkan oleh penulis. 

Terdapat beberapa responden yang digugurkan karena tidak memenuhi kriteria. 
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`Tabel 4.3 Jumlah Responden 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 162 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 11 

Kuesioner yang digunakan 151 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

Total keseluruhan yang didapat, menunjukkan 11 responden yang tidak 

dapat digunakan karena tidak memenuhi pertanyaan screening. Dengan demikian, 

tingkat responden yang mempunya akun Digital Banking Jenius sebanyak 151 

responden, hal ini menunjukkan bahwa banyak responden yang telah menggunakan 

Jenius sebagai alat transaksi perbankan. 

 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Dari total 151 responden yang didapatkan oleh penulis, terdapat jenis 

kelamin laki - laki dan perempuan. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan 

jenis kelamin: 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 53 44% 

2 Perempuan 68 56% 

 Jumlah 151 100% 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden berdasarkan 

jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Hal ini tentu tidak mendukung dengan 
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pernyataan Koksal (2016) yang menyebutkan bahwa laki-laki tampaknya lebih 

berorientasi pada tugas daripada perempuan dan untuk tingkat yang lebih besar, 

memiliki lebih daripada perempuan, sehingga laki-laki lebih cenderung untuk 

mengadopsi mobile banking. 

 

4.3.2 Usia 

Total 151 responden yang telah didapatkan oleh penulis, terdapat beberapa 

segi usia yang dikelompokan. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan usia. 

 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1 18 – 23 109 72% 

2 24 – 28 31 21% 

3 29 – 33 11 7%% 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden berdasarkan pada segi usia, 

presentase terbanyak ada pada usia 18-23 tahun. Penelitian ini menggunakan 

sampel pada Generasi Y yang lahir pada tahun 1981-2000 yaitu ada pada usia 18-

37 tahun. Karena Generasi Y merupakan konsumen yang lebih cepat dalam 

menerima teknologi baru (Kumar & Lim, 2008). 
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4.3.3 Domisili Tempat Tinggal 

Domisili tempat tinggal merupakan data tempat tinggal responden saat ia 

mengisi kuesioner penelitian ini. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan 

tempat tinggal. 

 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

No Tempat Tinggal Jumlah Prrsentase 

1 DKI Jakarta 55 47% 

2 Banten 12 10% 

3 Jawa Barat 39 34% 

4 Jawa Timur 5 5% 

5 Jawa Tengah 5 5% 

6 Lainnya 2 2% 

 Jumlah 151 100% 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

 

Tabel 4.6 menunjukkan profil responden berdasarkan domisili tempat 

tinggal responden. 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. 
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4.3.4 Pekerjaan 

Responden yang telah dikumpulkan yaitu berjumlah 151 orang, tiap-tiap 

responden memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut merupakan tabel 

responden berdasarkan pekerjannya. 

 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Presentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 92 61% 

2 Karyawan/Pegawai 46 30% 

3 Wiraswasta 5 3% 

4 Ibu Rumah Tangga 2 1% 

5 Lainnya 6 4% 

 Jumlah 151 100% 

Sumber: Data Primer (diolah), 2018 

 

Tabel 4.7 menunjukan bahwa dari 151 responden tersebut didominasi oleh 

pelajar/mahasiswa yang merupakan kebanyakan responden berasal dari usia muda. 

pekerjaan tersebut juga terkait dengan peneliti yang merupakan seorang mahasiswi, 

dan mayoritas pelajar/mahasiswa termasuk dalam Generasi Y, yang digunakan 

peneliti sebagai subjek untuk melakukan penelitian. 

 

4.4. Hasil Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah AMOS 22 sebagai 

aplikasi pendukung untuk analisis Structural Equation Model (SEM). Aplikasi 
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AMOS 22 akan membantu peneliti dalam mengolah data-data sehingga menjadi 

lebih mudah.  

 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM. Model 

penelitian terdiri dari 7 Variabel yang terdiri dari perceived usefulness, perceived 

ease of use, attitude toward the behavior, subjective norms, perceived behavior 

control, perceived risk, dan behavioral intention. Setiap variabel memiliki 

hubungan satu sama lain yang membentuk 7 hipotesis dan 21 indikator yang 

digunakan untuk menguji apakah terdpat hubungan antara variable dalam model 

tersebut. 

 

4.4.2 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori identifikasi untuk model, yaitu under-identified, just-

identified, dan over-identified. Untuk menentukan kategori dari data yang dimiliki, 

cara yang dapat dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. 

Hasil analisa dgree of freedom adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sampel moments 252 

Number of parameters to be estimated 70 

Degrees of freedom parameters to be estimated 182 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan AMOS 24 
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Tabel 4.8 menjelaskan bahwa dapat diambil kesimpulan untuk kategori 

model dari data tersebut adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. 

Model over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum 

dilakukan estimasi, peneliti perlu melakukan uji validitas dan realibitas. 

 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

Uji model pengukuran dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas 

tiap-tiap variabel. 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 4.9 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 
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Variabel 

Laten 

Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Loading 

Factor 

Kesimpulan AVE ≥ 

0,5 

CR ≥ 

0,7 

Kesimpulan 

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 4.9 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. 

 

4.4.4. Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Godness of Fit 

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: 

Tabel 4.10 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 
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GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

RMSEA <0.08 0.130 Poor fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22 

 

Tabel 4.10 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. 

Represifikasi merupakan langkah berikutnya setelah uji kecocokan dilaksanakan. 

Pelaksanaan respresifikasi sangat tergantung pada strategi permodelan yang akan 

digunakan. Strategi permodelan yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi 

permodelan konfitori atau confintory modeling strategy. Pada strategi permodelan 

ini diformulasikan atau dispesifikasikan satu model tunggal, kemudian dilakukan 

pengumpulan data empiris untuk diuji signifikansinya. Pengujian ini akan 

menghasilkan suatu penerimaan atau penolakan terhadap model tersebut. Sehingga 

strategi ini tidak memerlukan respresifikasi. 

 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

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. Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif 

tetapi nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung 

oleh data. Berikut adalah tabel analisis data dari model keseluruhan: 
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Tabel 4.11 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 

 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil output regression model secara keseluruhan. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa analisa setiap hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Varibel perceived usefulness (PU) memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward the behavior (ATT) karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 

sebesar 0.489, nilai critical ratio > 1.96 yaitu sebesar 6.850, 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) tidak memiliki pengaruh yang positif 

terhadap behavioral intention (BI) karena nilai estimasi menunjukkan hasil 

negatif yaitu sebesar -0.064, nilai critical ratio < 1.96 yaitu sebesar -0.870, 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. 
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3. Varibel perceived ease of use (PEOU) memiliki hasil yang positif terhadap 

attitude toward the behavior (ATT) karena nilai estimasi menunjukkan hasil 

positif yaitu sebesar 0.550, nilai critical ratio > 1.96 yaitu sebesar 5.400, 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) memiliki pengaruh positif 

terhadap behavioral intention (BI) karena nilai estimasi menunjukkan hasil 

positif sebesar 0.336, nilai critical ratio > 1.96 yaitu sebesar 3.225, 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) memiliki pengaruh yang positif terhadap 

behavioral intention (BI) karena nilai estimasi sebesar 0.044, nilai critical ratio 

>1.96 yaitu sebesar 1.197, tetapi 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. 

6. Variabel perceived behavioral control (PBC) memiliki pengaruh yang positif 

terhadap behavioral intention (BI), karena memiliki nilai estimasi sebesar 

0.534, nilai critical ratio >1.96 yaitu sebesar 4.924, dan nilai p dari hipotesis 

sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

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



74 
 

Indonesia Banking School 

 
 

hipotesis perceived behavioral control (PBC) terbukti berpengaruh positif 

terhadap behavioral intention (BI) dan didukung oleh data. 

7. Variabel perceived risk (PR) memiliki pengaruh yang positif terhadap 

behavioral intention (BI) karena nilai estimasi sebesar 0.301, nilai critical ratio 

> 1.96 yaitu sebesar 5.086, 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. 

 

4.5 Model Hasil Pembahasan 

Setelah mengolah data dengan AMOS 22, dapat diketahui nilai estimasinya 

sehingga diketahui variabel mana yang signifikan dan yang tidak signifikan. 

Berikut merupakan gambar model hasil penelitian panel 1: 
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Gambar 4. 1 Model Hasil Penelitian Panel 1 

Sumber: Hasil Pengolahan Data AMOS 22, 2018 
 

Penelitian rujukan terdahulu penulis yaitu pada penelitian Yadav et al., 

(2015) menyarankan untuk meneliti lebih lanjut terhadap niat yang sebenarnya 

konsumen dalam menggunakan suatu teknologi. Saran tersebut telah peneliti 

lakukan dan dengan menambahkan variabel usage behavior. Peneliti hanya ingin 

mengetahui apakah dengan menambahkan variabel usage behavior akan 

mendapatkan hasil yang berbeda atau tidak.  Berikut merupakan struktural model 

panel 2 dengan menambahkan variabel usage behavior: 
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Gambar 4.2 Model Hasil Penelitian Panel 2 

Sumber: Hasil Diolah Dengan AMOS 22, 2018 

 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dari saran yang dirujuk oleh 

Yadav et al., (2015) menunjukkan bahwa dengan menambahkan variabel usage 

behavior, hasil penelitian tidak sebagus dengan model penelitian panel 1. Model 

hasil penelitian panel 2 menunjukkan hasil yang tidak dapat ditarik kesimpulan 

karena hanya terdapat 2 hipotesis yang signifikan dan hasilnya terlampir pada 

lembar lampiran. Peneliti mencurigai bahwa model penelitian dengan 

menambahkan variabel usage behavior tidak cocok dengan konteks digital banking 

di Indonesia. Hal ini karena digital banking di Indonesia merupakan hal yang baru 

terutama pada aplikasi Jenius. 
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4.6. Pembahasan 

Subbab ini berisi mengenai hasil yang telah diteliti oleh peneliti dari model 

penelitian panel 1 dan pengaruhnya terhadap tiap-tiap variabel. Hasil tersebut 

merupakan dari hipotesis yang menunjukkan signifikan atau tidaknya hubungan 

tiap-tiap variabel. Hasil pengujian struktural model didapatkan hasil bahwa 5 

hipotesis terbukti memiliki pengaruh dan didukung oleh data, sedangkan 2 hipotesis 

terbukti tidak memiliki pengaruh dan tidak didukung oleh data. 

 

4.6.1 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 Jenius. Ketika konsumen merasa bahwa 

menggunakan aplikasi Jenius bermanfaat untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait 

perbankan lebih cepat, dan lebih mudah dan secara keseluruhan menguntungkan, 

maka mereka akan mengembangkan sikap positif terhadap digital banking Jenius. 

Terdapat banyak fitur pada Jenius yang memberikan manfaat kepada 

nasabahnya, salah satunya adalah save it pada fitur ini terdapat Flexi Saver dan 

Dream Saver. Fitur tabungan tersebut memberikan manfaat kepada nasabah Jenius 
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dengan memberikan bunga 5% pertahun, dan dapat membantu nasabah dalam 

mewujudkan impian mereka. Fitur lainnya yaitu pay me, send it, dan split bill yang 

memberikan manfaat kepada nasabah Jenius untuk membayar, menagih, dan 

membagi tagihan mereka dengan sangat mudah. Semua manfaat dan keuntungan 

tersebut akan menaikkan sikap positif nasabah terhadap aplikasi digital banking 

Jenius. 

 

4.6.2 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. 

Menurut Hsu & Lu (2004) secara rasional, pengguna ingin menggunakan suatu 

teknologi hanya jika teknologi tersebut berguna, yaitu layanan Jenius harus 

memenuhi manfaat atau kebutuhan pengguna.  

Pengguna Jenius menyadari bahwa layanan digital banking Jenius memiliki 

kegunaan dan manfaat yang dirasakan sebagai layanan transaksi perbankan, tetapi 
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dengan semua manfaat yang ditawarkan Jenius tidak memotivasi pengguna secara 

langsung untuk menggunakan layanan Jenius. Oleh karena itu, Hsu & Lu, (2004) 

berpendapat bahwa faktor lain yang terkait dengan penerimaan teknologi 

berorientasi kegunaan harus dipertimbangkan. 

 

4.6.3 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. 

Layanan digital banking Jenius menawarkan kemudahan bagi 

penggunanya, dengan berbagai macam fitur yang memudahkan untuk melakukan 

transaksi perbankan mereka. Salah satunya adalah fitur send it, dengan fitur tersebut 

nasabah Jenius dapat mengirimkan uang hanya dengan menggunakan $Cashtag, 

nomor handphone, ataupun email orang tersebut. Selain itu juga dapat membayar 

tagihan-tagihan lainnya. Dengan Jenius juga calon nasabah tidak memerlukan 

upaya yang lebih untuk membuka rekening, karena tidak perlu datang langsung ke 

kantor cabang. Dengan demikian, semua kemudahan yang dirasakan oleh pengguna 

dapat meningkatkan sikap positif mereka terhadap Jenius. 
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4.6.4 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. 

Manfaat dan kemudahan yang dimiliki oleh Jenius seperti kemudahan untuk 

registrasi tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang, maanfaat bertransaksi 

dengan mudah dan cepat seperti mengirim uang tanpa perlu hafal nomer rekening 

yang dituju, dan berkomunikasi dengan customer service secara mudah, serta 

keuntungan-keuntungan lain yang ditawarkan oleh Jenius memberikan presepi 

yang positif kepada penggunanya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi 

niat mereka untuk menggunakan layanan Jenius. 

 

4.6.5 Pengaruh Subjective Norms Terhadap Behavioral Intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa subjective norms tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention. Subjective norms 
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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 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.  

Layanan digital banking Jenius merupakan hal yang baru di Indonesia dan 

jumlah penggunanya tidak sebanyak dengan mobile banking bank-bank besar lain 

seperti BCA, Mandiri, BRI, dll. Walaupun pengguna Jenius sudah cukup banyak 

tetapi pengaruh sosial bukanlah salah satu faktor mereka untuk menggunakan 

layanan Jenius. Tidak semua pengguna Jenius memiliki pengalaman yang baik 

terhadap Jenius, dan bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman baik tentu tidak 

akan mempengaruhi teman, keluarga, ataupun rekan kerja mereka untuk 

menggunakan Jenius. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki pengalaman yang 

baik dan merasa puas dengan layanan Jenius, tentu mereka akan mempengaruhi 

kepada teman, keluarga atau rekan kerja mereka untuk menggunakan layanan 

Jenius. 
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4.6.6 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 presepsi seseorang tentang kemudahan 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. Menurutnya, perceived 

behavioral control dianggap sebagai komponen kunci TPB (Theory Planned of 

Behavior) sehingga tingkat perceived behavioral control harus mengintensifkan 

niat individu untuk melakukan perilaku, sementara tingkat rendah perceived 

behavioral control menunjukkan motivasi yang kurang untuk melakukan perilaku.  

Penelitian ini menggunakan sampel Generasi Y yaitu dengan populasi 

sampel lebih muda, lebih melek komputer dan teknologi, serta lebih nyaman dengan 

transaksi berbasis internet (Akturan & Tezcan, 2012) sehingga kemampuan seperti 

sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh pengguna 

Jenius Generasi Y membuat mereka mudah untuk menggunakan dan 

mengoperasikan Jenius. 

 

4.6.7 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 
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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.  

Risiko yang dirasakan oleh pengguna layanan Jenius tidak mempengaruhi 

mereka untuk menggunakan Jenius, hal ini karena dalam penelitian ini 

menggunakan populasi sampel pada kalangan Generasi Y yaitu yang lahir antara 

tahun 1981-2000 (Kumar & Lim, 2008). Orang-orang dengan usia muda lebih 

banyak sikap positif dan niat terhadap perilaku penggunaan suatu teknologi 

daripada kelompok pengguna lainnya. Dengan demikian karena pengalaman 

Generasi Y, sikap dan niat mereka terhadap suatu teknologi tidak ditentukan oleh 

presepsi mereka tentang risiko privasi, risiko keamanan, atau risiko keuangan 

lainnya (Akturan & Tezcan, 2012). 

 

4.7 Implikasi Manejerial 

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 
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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. 

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti membandingkan antara kedua variabel 

yaitu perceived behavioral control dan attitude toward the behavior. perusahaan 

atau pemasar dapat melihat sisi attitude pengguna Jenius, yaitu dimana perusahaan 

atau pemasar harus memperkuat faktor-faktor pendorong sikap konsumen yang 

lebih baik untuk dapat menciptakan intention terhadap layanan Jenius. Variabel 

perceived behavioral control dirasa tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan atau 

pemasar, dikarenakan veriabel perceived behavioral control merupakan presepsi 

kemudahan yang dirasakan oleh pengguna dari kemampuan yang dimiliki 

pengguna seperti sumber daya dan pengetahuan yang merupakan perilaku dari sisi 

konsumen tersebut dalam menggunakan layanan Jenius, sehingga perusahaan atau 

pemasar tidak dapat mengontrol tiap-tiap kemampuan yang dimiliki oleh 

penggunanya. Variabel perceived usefulness dan perceived ease of use adalah 

faktor pendorong dari attitude atau sikap konsumen yang secara tidak langsung 

mempengaruhi behavioral intention yang positif dalam menggunakan layanan 

Jenius. Jika kita lihat lebih dalam, nilai yang dihasilkan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai estimasi perceive ease of use lebih besar dibandingkan 

dengan nilai estimasi perceived usefulness. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

penelitian ini, fitur-fitur kemudahan yang dimiliki dan dirasakan pengguna Jenius 
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dalam menggunakan aplikasinya lebih mendorong sikap penggunanya yang secara 

tidak langsung mempengaruhi niat mereka. Variabel perceived risk juga ditemukan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention, pengguna Jenius 

merasakan bahwa menggunakan Jenius tidak akan berisiko dalam bertransaksi. Hal 

ini karena Generasi Y merupakan generasi yang lebih melek teknolgi, dan terbiasa 

untuk bertransaksi secara online. Berdasarkan hasil-hasil diatas, peneliti juga tidak 

mengesampingkan faktor-faktor yang tidak memiliki signifikan, karena akan 

memiliki hasil yang berbeda yang didapatkan apabila menggunakan objek lain atau 

generasi lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diberikan 

masukan kepada para pemasar untuk dapat meningkatkan minat konsumen dalam 

menggunakan layanan Jenius. 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 
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melalui public relation, yaitu dengan melakukan paid partnership dengan 

influencer-influencer di instragram yang memiliki followers yang cukup 

banyak, seperti yang telah dilakukan oleh Tokopedia. 

 

 

Gambar 4.3 Public Relation Tokopedia 

Sumber: Instagram 

 

Gambar 4.3 menjelaskan Tokopedia melakukan paid partnership dengan 

beberapa influencer di social media salah satunya pada selebriti Cinta Laura 

Kiehl. Strategi public relation seperti ini dapat dilakukan oleh pemasar Jenius, 

sehingga para pengguna social media instragram bahkan yang belum 

menggunakan Jenius akan lebih aware terhadap Jenius, dan merasa bahwa 

menggunakan Jenius akan lebih berguna. 

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 
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suatu teknologi sebagai produk yang mudah digunakan dan kompatibel dengan 

nilai-nilai, gaya hidup, kebutuhan pelanggan dan pengalaman. Salah satu cara 

yang dapat digunakan adalah dengan menambahkan fitur QR Code agar 

pembayaran melalui Jenius dapat lebih mudah lagi. 

 

 
Gambar 4.4 pembayaran dengan QR Code 

Sumber: Google 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa layanan Jenius dapat menambahkan fitur 

pembayaran dengan menggunakan QR Code. Fitur-fitur yang dimiliki oleh 

Jenius saat ini juga sudah banyak dan memudahkan penggunanya dalam 

bertransaksi, seperti membuat akun rekening tanpa perlu datang ke bank, 

mengirim uang dengan $Cashtag, dll. Tetapi, perusahaan atau pemasar Jenius 

sebaiknya juga dapat menambahkan fitur QR Code agar penggunanya lebih 

mudah melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan smartphone 

mereka. 
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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. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengguna Jenius merasa bahwa menggunakan Jenius adalah hal yang mudah 

dikarenakan mereka memiliki sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi Jenius. 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 
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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. Setelah itu, pengguna harus diberitahu tentang bagaimana 

mengamankan sistem. Menurut Makanyeza (2017) kebutuhan untuk mendidik 

pengguna tentang cara menggunakan layanan perbankan online adalah dengan 

memberikan pamflet atau mengirim pesan (SMS) kepada pengguna melalui 

smartphone mereka. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 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 
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7. Low perceived risk terbukti memiliki hubungan yang positif terhadap 

behavioral intention 

 

5.2 Saran 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini dapat menajadi saran penelitian 

lanjut untuk peneliti selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian. 

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 

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) dan juga dapat meneliti variabel usage behavior 

lebih lanjut. 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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LAMPIRAN 2 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

 

1. Perceived usefulness 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 61.177 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 
 PU1 PU2 PU3 

Anti-image Covariance PU1 .209 -.140 -.162 

PU2 -.140 .379 -.038 

PU3 -.162 -.038 .274 

Anti-image Correlation PU1 .656a -.495 -.675 

PU2 -.495 .811a -.118 

PU3 -.675 -.118 .722a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PU1 .952 

PU2 .896 

PU3 .923 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.909 3 
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2. Perceived ease of use 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .655 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 24.716 

Df 3 

 

Sig. 

.000 

 

Anti-image Matrices 
 PEOU1 PEOU2 PEOU3 

Anti-image Covariance PEOU1 .489 -.237 -.289 

PEOU2 -.237 .686 -.063 

PEOU3 -.289 -.063 .581 

Anti-image Correlation PEOU1 .609a -.409 -.543 

PEOU2 -.409 .732a -.099 

PEOU3 -.543 -.099 .659a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 

Component 

1 

PEOU1 .890 

PEOU2 .777 

PEOU3 .829 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.759 3 
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3. Attitude toward the behavior 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .708 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 39.540 

Df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 ATT1 ATT2 ATT3 

Anti-image Covariance ATT1 .359 -.229 -.189 

ATT2 -.229 .429 -.085 

ATT3 -.189 -.085 .526 

Anti-image Correlation ATT1 .657a -.583 -.435 

ATT2 -.583 .709a -.180 

ATT3 -.435 -.180 .785a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

ATT1 .917 

ATT2 .884 

ATT3 .850 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.855 3 
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4. Subjective Norms 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .668 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 30.041 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 SN1 SN2 SN3 

Anti-image Covariance SN1 .557 -.051 -.259 

SN2 -.051 .589 -.246 

SN3 -.259 -.246 .427 

Anti-image Correlation SN1 .696a -.089 -.531 

SN2 -.089 .717a -.490 

SN3 -.531 -.490 .618a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

SN1 .833 

SN2 .819 

SN3 .906 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.814 3 
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5. Perceived behavioral control 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .632 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 30.479 

Df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 PBC1 PBC2 PBC3 

Anti-image Covariance PBC1 .398 -.125 -.285 

PBC2 -.125 .776 -.078 

PBC3 -.285 -.078 .412 

Anti-image Correlation PBC1 .591a -.224 -.705 

PBC2 -.224 .850a -.138 

PBC3 -.705 -.138 .597a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PBC1 .902 

PBC2 .712 

PBC3 .891 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.784 3 
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6. Perceied risk 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .638 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 45.400 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 PR1 PR2 PR3 

Anti-image Covariance PR1 .628 -.157 .005 

PR2 -.157 .253 -.213 

PR3 .005 -.213 .299 

Anti-image Correlation PR1 .800a -.395 .011 

PR2 -.395 .587a -.773 

PR3 .011 -.773 .615a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PR1 .784 

PR2 .940 

PR3 .902 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 3 
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7. Behavioral intention 

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .724 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.668 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 
 BI1 BI2 BI3 

Anti-image Covariance BI1 .371 -.173 -.220 

BI2 -.173 .507 -.116 

BI3 -.220 -.116 .413 

Anti-image Correlation BI1 .682a -.399 -.562 

BI2 -.399 .793a -.254 

BI3 -.562 -.254 .716a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

BI1 .912 

BI2 .861 

BI3 .893 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.825 3 
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LAMPIRAN 3 

 

Measurment model fit 
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LAMPIRAN 4 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 

   Estimate 

PU1 <--- PU .873 

PU2 <--- PU .823 

PU3 <--- PU .764 

PEOU1 <--- PEOU .651 

PEOU2 <--- PEOU .774 

PEOU3 <--- PEOU .810 

ATT1 <--- ATT .833 

ATT2 <--- ATT .850 

ATT3 <--- ATT .773 

SN1 <--- SN .863 

SN2 <--- SN .873 

SN3 <--- SN .846 

PBC1 <--- PBC .844 

PBC2 <--- PBC .576 

PBC3 <--- PBC .748 

PR1 <--- PR .813 

PR2 <--- PR .951 

PR3 <--- PR .756 

BI1 <--- BI .893 

BI2 <--- BI .876 

BI3 <--- BI .674 
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LAMPIRAN 5 

Overall model fit (fixed model) 
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LAMPIRAN 6 

 

Output standarized regression weight 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

ATT <--- PU .489 .071 6.850 ***  

ATT <--- PEOU .550 .102 5.400 ***  

BI <--- PU -.064 .074 -.870 .384  

BI <--- SN .044 .037 1.197 .231  

BI <--- PBC .534 .108 4.924 ***  

BI <--- PR .301 .059 5.086 ***  

BI <--- ATT .336 .104 3.225 .001  

PU1 <--- PU 1.000     

PU2 <--- PU .908 .075 12.108 ***  

PU3 <--- PU .800 .081 9.854 ***  

PEOU1 <--- PEOU 1.000     

PEOU2 <--- PEOU 1.139 .159 7.177 ***  

PEOU3 <--- PEOU 1.188 .161 7.400 ***  

SN1 <--- SN 1.000     

SN2 <--- SN .972 .075 12.874 ***  

SN3 <--- SN .932 .076 12.195 ***  

PBC1 <--- PBC 1.000     

PBC2 <--- PBC .898 .128 7.038 ***  

PBC3 <--- PBC 1.062 .133 7.974 ***  

PR1 <--- PR 1.000     

PR2 <--- PR 1.033 .084 12.245 ***  

PR3 <--- PR .922 .091 10.173 ***  

ATT3 <--- ATT 1.000     

ATT2 <--- ATT 1.174 .131 8.975 ***  

ATT1 <--- ATT .992 .111 8.915 ***  

BI3 <--- BI 1.000     

BI2 <--- BI 1.129 .163 6.917 ***  

BI1 <--- BI 1.157 .166 6.973 ***  
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Overall model fit  
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LAMPIRAN 8 

 

Output Strandarized Regression Weight 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

ATT <--- PU .490 .072 6.845 ***  

ATT <--- PEOU .537 .100 5.376 ***  

BI <--- PU -.016 .026 -.602 .547  

BI <--- SN -.005 .013 -.370 .712  

BI <--- PBC .019 .028 .672 .501  

BI <--- PR -.007 .015 -.461 .645  

BI <--- ATT .120 .073 1.636 .102  

UB <--- BI 8.264 4.528 1.825 .068  

PU1 <--- PU 1.000     

PU2 <--- PU .907 .075 12.114 ***  

PU3 <--- PU .798 .081 9.850 ***  

PEOU1 <--- PEOU 1.000     

PEOU2 <--- PEOU 1.133 .156 7.255 ***  

PEOU3 <--- PEOU 1.160 .156 7.445 ***  

SN1 <--- SN 1.000     

SN2 <--- SN .973 .076 12.856 ***  

SN3 <--- SN .933 .077 12.193 ***  

PBC1 <--- PBC 1.000     

PBC2 <--- PBC .935 .137 6.810 ***  

PBC3 <--- PBC 1.149 .168 6.860 ***  

PR1 <--- PR 1.000     

PR2 <--- PR 1.045 .092 11.336 ***  

PR3 <--- PR .920 .091 10.080 ***  

ATT3 <--- ATT 1.000     

ATT2 <--- ATT 1.183 .130 9.076 ***  

ATT1 <--- ATT .986 .111 8.902 ***  

UB1 <--- UB 1.000     

BI3 <--- BI 1.000     

BI2 <--- BI 1.536 .961 1.599 .110  

BI1 <--- BI 1.947 1.160 1.679 .093  
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LAMPIRAN 9 

 

Model fit summary 

 

Notes for Model (Default model) 

Number of distinct sample moments: 252 

Number of distinct parameters to be estimated: 70 

Degrees of freedom (252 - 70): 182 

 

Result (Default model) 

 

Minimum was achieved 

Chi-square = 641.563 

Degrees of freedom = 182 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 70 641.563 182 .000 3.525 

Saturated model 252 .000 0   

Independence model 42 2346.850 210 .000 11.175 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .727 .685 .788 .752 .785 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .867 .630 .680 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 459.563 386.127 540.582 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 2136.850 1984.728 2296.355 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4.277 3.064 2.574 3.604 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 15.646 14.246 13.232 15.309 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .130 .119 .141 .000 

Independence model .260 .251 .270 .000 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 781.563 805.625   

Saturated model 504.000 590.625   

Independence model 2430.850 2445.287   

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 5.210 4.721 5.751 5.371 

Saturated model 3.360 3.360 3.360 3.938 

Independence model 16.206 15.192 17.269 16.302 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 51 54 

Independence model 16 17 

Minimization: .064 

Miscellaneous: 1.354 

Bootstrap: .000 

Total: 1.418 
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