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As the growing interest of the community in using mobile devices and the latest 
developments in mobile technology makes marketing interested in marketing their 
products through mobile devices. Marketers do product marketing using mobile 
coupon application in cooperation with Telkomsel cellular telecommunication 
company. Based on the description, the purpose of this research is to know: factors 
influencing Behavioral Intention “Telkomsel” as a result of using mobile coupon. The 
research method used kuantiatif. The sample size is 100 people. The sampling 
technique is purposive sampling. Quantitative data analysis used multiple 
regression, ANOVA test, and t test (partial test) with 5% significance level and data 
processed using SPSS 23. The results showed:perceived usefulness, ease of use, 
compatibility, social influence, personal innovativeness secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon 
Telkomsel. 
 
Keywords : perceived usefulness, perceived ease of use, credibility, 

compatibility, social influence, personal inovativeness, behavioral 
intention 

 
1. Latar Belakang Masalah 

Seiring semakin meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan 
perangkat mobile dan perkembangan terbaru dalam teknologi mobile membuat 
pemasaran di media ponsel dinilai sangat penting sebagai saluran media 
pemasaran. (Spurgeon, 2005) Perkembangan terkini dalam teknologi mobile 
commerce dan aplikasi telah memicu minat pengiklan dalam mempertimbangkan 
perangkat mobile sebagai potensi media iklan (Yang, 2007). Pakar industri telah 
menunjukkan berkembangnya optimisme tentang potensi iklan mobile (Yang, 2007). 
Bentuk iklan mobile yang diteliti dalam penelitian ini berupa mobile coupon. Mobile 
coupon dinilai penting dikarenakan marketer dapat membuat strategi promosi baru 
dengan mengemas pesan iklan yang dikirimkan melalui Short Message Service 
(SMS), Multimedia Messaging Service (MMS) dan penerima mobile coupon berhak 
menukarkannya ke toko fisiknya. Konsumen yang mengadopsi mobile coupon dapat 
dikatakan konsumen tersebut telah menerima kemajuan teknologi. 

Perusahaan provider telekomunikasi seluler yang sudah menerapkan kemajuan 
teknologi dengan menerapkan mobile coupon adalah Telkomsel. Kali ini Telkomsel 
menghadirkan Telkomsel mobile coupon *606#, sebuah platform berbasis UMB 
khusus pelanggan Telkomsel berupa penawaran menarik dalam bentuk coupon 
diskon/promo elektronik dari berbagai merchant yang berlokasi di sekitar pelanggan. 
Vice President Digital Advertising Telkomsel, Harris Wijaya mengatakan, Telkomsel 
mobile coupon *606# merupakan cara Telkomsel untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan dalam menggunakan layanan Telkomsel di era digital. Pelanggan akan 
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segera mendapatkan SMS coupon gratis yang terkirim langsung ke ponsel, untuk 
ditukarkan langsung ke merchant yang dipilih. Dengan menunjukkan SMS coupon, 
pelanggan bisa mendapatkan berbagai macam promo berupa diskon hingga 70% 
untuk semua item, serta promo buy 1 Get 1 di merchant tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian Analisis 
Penggunaan Mobile Coupon Terhadap Behavioral Intention “Telkomsel”. 

 
2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengalaman pribadi, observasi, dan wawancara kepada pengguna 
Telkomsel DKI Jakarta, dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut: 
1) Pelanggan Telkomsel belum merasakan kemudahan dalam menggunakan 

mobile coupon yang telah diluncurkan oleh Telkomsel karena pihak perusahaan 
lain yang bekerja sama dengan Telkomsel juga belum siap untuk 
mengaplikasikan mobile coupon. 

2) Pelanggan Telkomsel merasa kurang nyaman dalam menggunakan mobile 
coupon karena saat ingin menukarkan mobile coupon kepada gerai yang 
bekerjasama dengan Telkomsel ternyata karyawannya masih kesulitan untuk 
memproses kliring mobile coupon. Hal ini disebabkan karyawan belum diberi 
pelatihan mengenai penggunaan mobile coupon Telkomsel oleh pihak 
manajemen perusahaan yang bekerjasama.  

3) Konsumen merasa informasi produk yang ada pada mobile coupon ini belum 
sesuai dengan gaya hidup pribadinya. 
 

3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak diteliti meliputi: 

1) Mengetahui pengaruh perceived usefulness konsumen terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

2) Mengetahui pengaruh perceived ease of use konsumen terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

3) Mengetahui pengaruh perceived credibility konsumen terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

4) Mengetahui pengaruh compatibility konsumen terhadap behavioral intention 
menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

5) Mengetahui pengaruh social influence konsumen terhadap behavioral intention 
menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

6) Mengetahui pengaruh personal inovativeness konsumen terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

4. Landasan Teori 
a. Mobile Coupon 

[MMA, 2007] Mobile coupon adalah tiket elektronik yang dapat diminta dan / 
atau dikirimkan melalui perangkat ponsel, kemudian pemilik coupon dapat 
menukarkan coupon tersebut dengan mendapatkan diskon harga ketika membeli 
produk atau layanan (Jayasingh & Eze, 2009). 

Perbedaan antara coupon dalam bentuk lembaran kertas dengan mobile 
coupon (Banerjee & Yancey, 2010) sebagai berikut: 
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1) Location specificity. Mobile coupon dapat diteruskan (forward) ke sekelompok 
konsumen potensial sesuai dengan lokasi di dalam zona geografis yang spesifik.  

2) Time-specificity. Mobile coupon dapat diteruskan (forward) ke konsumen 
potensial sesuai waktunya, apakah mobile coupon itu dikirimkan setiap akhir 
pekan atau setiap hari dalam seminggu. 

3) Personalization. Mobile coupon dikirimkan secara personal ke setiap individu 
tergantung tingkat ketertarikan konsumen dalam kategori produk yang berbeda. 

4) Storage. Orang-orang pergi membawa perangkat mobile sepanjang waktu, 
mobile coupon tidak akan hilang seperti halnya coupon dalam bentuk kertas 
karena orang tersebut menyimpan mobile coupon di perangkat ponselnya 
sampai pada saatnya melakukan penukaran/penebusan coupon. 
 

b. Technology Acceptance Model (TAM) 
TAM telah dikembangkan oleh Davis, Bagozzi, dan Warshaw pada tahun 1989. 

Kehadiran TAM saat ini dapat dikatakan sebagai teori yang diunggulkan dan telah 
terkonfirmasi dengan baik sebagai teori yang menerima teknologi dalam bidang 
penelitian sistem informasi. (Adams, Nelson, dan Todd 1992; Davis, Bagozzi, dan 
Warshaw 1992; Taylor dan Todd 1995) Pada dekade pertama pengembangan TAM 
dibentuk pada saat berlangsungnya penelitian  (Ong, Chang, & Lee, 2013). TAM 
berpendapat bahwa perceived usefulness (PU) dan ease of use (PEOU) merupakan 
pencerminan sikap pengguna (users) yang telah merasakan manfaat dari 
menggunakan teknologi, kemudian hal itu yang memperkuat niat/minat pengguna 
(users) untuk menggunakan teknologi. Ease of use (PEOU) didefinisikan sebagai 
sejauh mana pengguna merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi. 
Perceived usefulness (PU) didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna merasakan 
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dari penggunaan teknologi. 

Mobile coupon dapat diukur dengan dimensi-dimensi berikut ini: 
1) Perceived Usefulness 

(Davis, 1989) perceived usefulness menjelaskan mengenai persepsi pengguna 
tentang sejauh mana sistem akan meningkatkan kinerja pengguna (Jayasingh & 
Eze, 2009). 

2) Perceived Ease of Use 
(Davis, 1989) perceived ease of use menjelaskan persepsi pengguna tentang 
sejauh mana upaya-upaya yang dilakukannya tersebut untuk menggunakan 
sistem atau sejauh mana pengguna percaya bahwa menggunakan sistem 
tertentu akan mengurangi upayanya (Jayasingh & Eze, 2009). 

3) Perceived Credibility 
Perceived credibility merupakan sebuah faktor penting dalam lingkungan mobile. 
(Wang et al., 2003) perceived credibility telah didefinisikan sebagai berikut: 
sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan layanan mobile akan 
terbebas dari ancaman keamanan (security) dan ancaman privasi (Jayasingh & 
Eze, 2009). 

4) Compatibility 
(Rogers, 1995) Compatibility didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah inovasi 
secara konsisten dengan nilai-nilai (value) yang sudah eksis tersebut secara 
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potensial diadopsi orang. (Rogers, 1995) menyatakan bahwa orang yang inovatif 
rata-rata mempengaruhi untuk mengadopsinya (Jayasingh & Eze, 2009). 

5) Social Influence 
(Konana dan Balasubramanian 2005; Venkatesh dan Brown, 2001) Social 
influence adalah sejauh mana setiap anggota yang berada di dalam kelompok 
sosial mempengaruhi satu orang lain untuk mengadopsi sesuatu yang inovatif 
(Talukder, Quazi, & Sathye, 2014). 

6) Personal Innovativeness 
(Rogers, 1995) Inovasi adalah kecenderungan setiap individu untuk lebih 
menerima ide-ide baru (Allil & Khan, 2016). (Im et al., 2003; Leung and Wei, 
1998)  Inovasi mengacu pada kecenderungan yang secara umum untuk 
mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan sesuatu yang sangat terbaru 
(novelty) (Allil & Khan, 2016). 
 

c. Theory of Reasoned Action 
Fishbein dan Ajzen (1975) theory of reasoned action (TRA) atau teori alasan 

bertindak didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya cukup rasional dan 
membuat penggunaan sistematis terhadap informasi yang tersedia bagi mereka (Xu, 
Summers, & Belleau, 2004). Model yang eksplisit dibangun untuk menjelaskan 
hubungan antara sikap dan perilaku dengan menggunakan variabel keyakinan, 
sikap, niat perilaku, dan perilaku. Oliver (1996) mendefinisikan behavioral intentions 
yakni adanya kemungkinan yang kuat untuk terlibat yang diperlihatkan dalam bentuk 
perilaku tertentu (Ryu, Han, & Jang, 2010). (Perloff, 2003) minat perilaku juga 
cenderung identik dengan perilaku karena perilaku sosial yang paling menonjol 
dapat diketahui secara tidak sadar oleh individu tersebut  (Ki & Hon, 2007). 

 
5. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian (Jayasingh & Eze, 2009) yang menyatakan 
bahwa perceived usefulness berpengaruh kuat dan positif terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon, yang hasilnya Signifikan dengan perolehan 
coefficient beta (β=0,41). Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa 
adanya hubungan yang positif antara perceived ease of use dengan minat 
mengadopsi mobile banking (Koksal, 2016). Hasil temuan penelitian (Jayasingh & 
Eze, 2009) yang menyatakan bahwa perceived credibility berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon, dengan 
perolehan coefficient beta (β=0,14). (Jayasingh & Eze, 2009) yang menyatakan 
bahwa compatibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention 
menggunakan mobile coupon, dengan perolehan coefficient beta (β=0,11). 
Berdasarkan hasil temuan penelitian (Jayasingh & Eze, 2009) yang menyatakan 
bahwa social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 
intention menggunakan mobile coupon, dengan perolehan coefficient beta (β=0,22). 
Berdasarkan hasil penelitian (Ha & Im, 2014) menunjukkan bahwa personal 
innovativeness terhadap behavioral intention dengan perolehan nilai β=0,236***. 
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Model Penelitian 

 
Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka dapat dibuat hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 
H1 : Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
H2 : Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
H3 : Perceived credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
H4 : Compatibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 

intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
H5 : Social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 

intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
H6 : Personal inovativeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
 

6. Metodologi Penelitian 
a. Pemilihan Objek Penelitian 

Peneliti hanya melakukan penelitian kepada pelanggan Telkomsel pengguna 
kartu 4G LTE di Jakarta. Alasannya, kurang lebih ada 81 ribu pelanggan dari Jakarta 
dan sisanya dari Bali. Untuk komposisi penggunanya, masih dikutip dari Detikinet, 
prepaid 55% dan postpaid 45% (Wiku, 2015). 
 
b. Teknik Pengumpulan Data 

Perceived 

Usefulness

Perceived Ease of 

Use

Perceived 

Credibility

Compatibility

Social Influence

Personal 

Innovativeness

Behavioral 

Intention Mobile 

Coupon

H1

H2

H3

H4

H5

H6
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Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner adalah sebuah teknik 
terstruktur untuk pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis 
atau lisan, yang kemudian responden menjawabnya (Malhotra & Birks, 2007). Skala 
yang digunakan pada kuesioner menggunakan skala Likert. Point skala Likert yang 
digunakan sebanyak 7 point (1 = very unlikely, 7 = very likely) (Kim, Kim, & Kumar, 
2003). 

 
c. Metode Pengambilan Sampel 

Populasi pelanggan Telkomsel pengguna kartu 4G LTE di Jakarta sebanyak 
81.000 dikutip dari Detikinet, prepaid 55% dan postpaid 45% (Wiku, 2015). 
Berdasarkan penghitungan rumus Taro Yamane dengan tingkat kesalahan 10%, 
diperoleh sampel sebanyak 100 Pelanggan Telkomsel pengguna kartu 4G LTE di 
Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling. Purposive 
sampling adalah teknik menyeleksi orang-orang atas dasar kriteria-kriteria tertentu 
yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset (Kriyantono, 2008).  
 
d. Operasional Variabel 

Tabel Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement Instrument  

Perceived 
Usefulness 

Persepsi pengguna 
tentang sejauh 
mana sistem akan 
meningkatkan 
kinerja pengguna 
(Jayasingh & Eze, 
2009) 

PU1: Menggunakan 
Mobile coupon akan 
membuat Anda 
sebagai konsumen 
yang cerdas 

Skala 
Ordinal  

PU2: Menggunakan 
Mobile coupon akan 
membuat belanja 
Anda lebih mudah 

PU3: Menggunakan 
Mobile coupon akan 
menghemat 
pengeluaran uang 
Anda 

PU4: Menggunakan 
Mobile coupon 
membuat belanja 
Anda lebih nikmat 
(enjoyable) 

PU5: Secara keseluruhan, 
Mobile coupon 
sangat bermanfaat 

Perceived Ease 
of Use 

Persepsi pengguna 
tentang sejauh 
mana upaya-upaya 
yang dilakukannya 
tersebut untuk 

PEU1: Download Mobile 
coupon melalui 
ponsel sangat 
mudah 

Skala 
Ordinal 

PEU2: Anda tidak perlu 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  

menggunakan 
sistem atau sejauh 
mana pengguna 
percaya bahwa 
menggunakan 
sistem tertentu 
akan mengurangi 
upayanya 
(Jayasingh & Eze, 
2009) 

mengeluarkan 
tenaga besar untuk 
mendownload 
Mobile coupon 

PEU3: Tugas mengirim 
pesan teks melalui 
ponsel sangat 
sederhana 

PEU4: Tugas berinteraksi 
dengan iklan Mobile 
coupon melalui 
ponsel sangat 
sederhana 

 PEU5: Belajar untuk 
mengoperasikan 
Mobile coupon 
mudah bagi Anda 

PEU6: Menggunakan 
Mobile coupon 
membutuhkan waktu 
lama daripada waktu 
normal biasanya 

PEU7: Secara keseluruhan, 
menggunakan 
Mobile coupon itu 
sangat mudah 

Perceived 
Credibility 

Sejauh mana 
seseorang percaya 
bahwa 
menggunakan 
layanan mobile 
akan terbebas dari 
ancaman 
keamanan 
(security) dan 
ancaman privasi 
(Wang et al., 2003) 
dalam (Jayasingh & 
Eze, 2009) 

PC1: Anda percaya 
menggunakan 
Mobile coupon 
dapat melindungi 
privasi Anda 

Skala 
Ordinal 

PC2: Anda tidak khawatir 
dengan tingkat 
keamanan dari 
menggunakan 
Mobile coupon 

PC3: Mobile coupon perlu 
meminta izin pemilik 
ponsel untuk dapat 
mengaksesnya 

PC4: Anda prihatin 
tentang virus ponsel 
dalam transaksi 
melalui koneksi 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  

seluler 

Compatibility Sejauh mana 
sebuah inovasi 
secara konsisten 
dengan nilai-nilai 
(value) yang sudah 
eksis tersebut 
secara potensial 
diadopsi orang 
(Rogers, 1995) 
dalam (Jayasingh & 
Eze, 2009) 

Co1: Menggunakan 
Mobile coupon 
cocok dengan gaya 
kerja Anda 

Skala 
Ordinal 

Co2: Menggunakan 
Mobile coupon 
cocok dengan gaya 
hidup Anda 

Co3: Menggunakan 
Mobile coupon 
kompatibel dengan 
semua aspek dari 
pekerjaan Anda 

Social 
Influence 

Social influence 
memiliki peran 
yang sangat 
penting dalam 
mempengaruhi 
minat beli 
konsumen dengan 
menukarkan Mobile 
coupon(Jayasingh 
& Eze, 2009) 

SI1: Kebanyakan orang 
memberitahu Anda 
untuk menggunakan 
Mobile coupon 

Skala 
Ordinal 

SI2: Teman dekat Anda 
menyarankan Anda 
untuk menggunakan 
Mobile coupon 

SI3: Anggota keluarga 
Anda menyarankan 
Anda untuk 
menggunakan 
Mobile coupon 

SI4: Kelompok teman 
sepermainan atau 
komunitas 
menyarankan Anda 
untuk menggunakan 
Mobile coupon 

Personal 
Innovativeness 

Seseorang yang 
inovatif, atau 
seseorang yang 
memiliki kesediaan 
untuk mencoba 
yang inovatif 
(Jeffres and Atkin, 
1996) dalam 
(Jayasingh & Eze, 
2009) 

PI1: Ketika Anda 
mendengar tentang 
teknologi mobile 
yang baru, maka 
Ada kemungkinan 
Anda untuk 
mencobanya 

Skala 
Ordinal 

PI2: Anda tidak ingin 
mencoba teknologi 
baru 

PI3: Anda biasanya yang 
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Variabel Definisi Measurement Instrument  

pertama mencoba 
kehadiran teknologi 
informasi yang baru 

PI4: Anda suka mencoba 
kehadiran teknologi 
baru 

Behavioral 
Intention 

Behavioral 
intentions yakni 
adanya 
kemungkinan yang 
kuat untuk terlibat 
yang diperlihatkan 
dalam bentuk 
perilaku tertentu 
(Ryu et al., 2010). 

BI1: Anda berniat untuk 
mendapatkan 
rincian lebih lanjut 
tentang Mobile 
coupon 

Skala 
Ordinal 

BI2: Anda berniat untuk 
mendownload 
Mobile coupon 

BI3: Anda berniat untuk 
menggunakan 
Mobile coupon 
sesering mungkin 
dalam kehidupan 
pribadinya 

BI4: Anda berniat untuk 
menggunakan 
Mobile coupon 
dalam kegiatan 
belanja Anda 

 
e. Teknik Pengolahan Data 
1) Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat 
merepresentasikan karakteristik-karakteristik yang telah ada dalam fenomena yang 
diselidiki/teliti (Malhotra & Birks, 2007). Rumus yang digunakan untuk uji validitas 
yakni pearson correlations. Data penelitian dikatakan valid jika  setiap item-total 
correlations yang memiliki nilai di atas 0,33 (Ho, 2006). Reliability (Keandalan) dalam 
sebuah penelitian berfokus pada apakah metode penelitian dan desain yang 
digunakan tersebut akurat (Dinh & Pickler, 2012). Rumus yang digunakan untuk uji 
reliabilitas yakni cronbach’s alpha. Hasil data penelitian dikatakan good reliabel 
apabila nilai α  berada di antara 0,70 – 0,80 (Zikmund & Babin, 2007). 

 
2) Uji Asumsi Klasik 

(a) Normalitas data 
Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam suatu 
variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Rumus uji normalitas data 
menggunakan Kolmogorov–Smirnov test. Hasil nilai Signifikansi (sig) > 0,05, 
menunjukkan data berdistribusi normal (Field, 2009). 

(b) Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas dapat diketahui dari hasil nilai VIF dan Tolerance. Myers 
(1990) menyatakan bahwa nilai variance inflation factors (VIF) > 10 
mengindikasikan terdapatnya multikolinearitas. Menard (1995) menyatakan 
bahwa nilai-nilai tolerance < 0,1 menunjukkan masalah serius dan terjadinya 
multikolinearitas (Field, 2009). 

(c) Heteroskedasitas dan Outlier 
Model regeresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Cara mendeteksi dengan melihat grafik scatterplot. Hasil 
sebaran data pada grafik scatterplot dapat digunakan untuk mengetahui 
terjadinya outlier. Apabila titik-titik sebaran data > –3,3 menunjukkan 
terjadinya outlier (Pallant, 2011). 
 

f. Teknik Pengujian Hipotesis 
Multiple regression adalah sebuah teknik statistik yang secara bersamaan 

mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen 
(variabel bebas) dan satu variabel dependen (variabel terikat) dengan menggunakan 
skala interval (Malhotra & Birks, 2007). 

Menginterpretasikan Multiple Regresi (Regresi linear berganda) (Field, 2009) 
sebagai berikut: 

(1) Koefisien Determinasi 
Model summary ini memberi informasi seberapa baik model analisis yang 
diteliti secara keseluruhan. Kolom R Menunjukkan seberapa baik variabel-
variabel bebas memprediksikan hasil (multiple correlation coefficient). 
Kisaran nilai R adalah 0 hingga 1. Semakin nilai R mendekati angka 1, maka 
semakin kuat variabel-variabel bebas memprediksikan variabel terikat. 

(2) ANOVA 
Uji anova dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana variabel independent 
(variabel bebas) secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 
dependent (variabel terikat) secara signifikan. Jika hasil Sig. < 0,05 
menunjukkan terdapat pengaruh simultan yang signifikan. 

(3) Coefficient Beta 
Rumus statistik ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi atau 
derajat kekuatan pengaruh dan membuktikan hipotesis pengaruh antara 
variabel/data/skala interval dengan interval lainnya. 

(4) Persamaan Multiple Regresi 

(5) Berdasarkan hasil output Unstandardized Coefficients pada SPSS, hasil 
penelitian dapat dibuat persamaan multiple regresi linear  seperti ini:  

Ý = a + b(PU) + c (PEOU) + d (PCre) + e (COM) + f (SI) + g (PI) 
 
7. Analisis Dan Pembahasan 

Penulis melakukan uji validitas dan reliabilitas ke sebanyak 30 orang untuk 
memastikan item pernyataan kuesioner ini benar-benar valid dan reliabel sehingga 
data penelitian dapat dilanjutkan ke penghitungan statistik berikutnya. 
 
a. Validitas 

Perceived Usefulness (PU) 
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Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

PU1 0,462 > 0,33 Valid 

PU2 0,532 > 0,33 Valid 

PU3 0,525 > 0,33 Valid 

PU4 0,597 > 0,33 Valid 

PU5 0,443 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Berdasarkan data penelitian mengenai perceived usefulness, hasil uji validitas 
penelitian menunjukkan bahwa angka pada setiap item pernyataan telah melebihi 
batas cut of value (0,33) yang disarankan oleh (Ho, 2006), yang artinya setiap item 
pernyataan kuesioner sudah valid dan responden dapat mengerti dan memahami 
dengan baik terhadap pernyataan kuesioner. 
 

Perceived Ease of Use (PEOU) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

PEOU1 0,665 > 0,33 Valid 

PEOU2 0,616 > 0,33 Valid 

PEOU3 0,434 > 0,33 Valid 

PEOU4 0,697 > 0,33 Valid 

PEOU5 0,661 > 0,33 Valid 

PEOU6 0,509 > 0,33 Valid 

PEOU7 0,463 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Perceived Credibility (PCre) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

PCre1 0,472 > 0,33 Valid 

PCre2 0,706 > 0,33 Valid 

PCre3 0,513 > 0,33 Valid 

PCre4 0,528 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Compatibility (COM) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 
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COM1 0,623 > 0,33 Valid 

COM2 0,499 > 0,33 Valid 

COM3 0,634 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Social Influence (SI) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

SI1 0,552 > 0,33 Valid 

SI2 0,522 > 0,33 Valid 

SI3 0,416 > 0,33 Valid 

SI4 0,605 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 

Personal Inovativeness (PI) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

PI1 0,631 > 0,33 Valid 

PI2 0,662 > 0,33 Valid 

PI3 0,753 > 0,33 Valid 

PI4 0,547 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 

Behavioral Intention (BI) 

Item 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cut of Value Ket. 

BI1 0,525 > 0,33 Valid 

BI2 0,531 > 0,33 Valid 

BI3 0,455 > 0,33 Valid 

BI4 0,734 > 0,33 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

b. Reliabilitas 
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Berdasarkan data yang tersaji pada tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa 
hasil uji reliabilitas penelitian dengan menggunakan rumus cronbach’s alpha 
ternyata masing-masing variabel penelitian memperoleh hasil Cronbach's Alpha (α) 
yang berada di atas 0,7 yang berdasarkan pedoman Coefficient Alpha (α) seperti 
yang direkomendasikan oleh Hair, et al (2006) menunjukkan bahwa hasil Cronbach's 
Alpha (α) yang lebih dari Coefficient Alpha (0,7) termasuk kategori good reliability 
(reliabilitas yang bagus) (Zikmund & Babin, 2007). Dengan demikian berarti seluruh 
item pernyataan kuesioner pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel dan 
layak untuk diuji secara statistik. 

 
 

Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian Kode Cronbach's Alpha N of Items 

Perceived Usefulness (X1) PU 0,743 5 

Perceived Ease of Use (X2) PEOU 0,829 7 

Perceived  Credibility (X3) PCre 0,752 4 

Compatibility (X4) COM 0,751 3 

Social Influence (X5) SI 0,732 4 

Personal Innovativeness (X6) PI 0,815 4 

Behavioral Intentions (Y) BI 0,759 4 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 

c. Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil temuan data penelitian, maka implikasi manajerial penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Mengacu perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 

Compatibility (COM) diperoleh mean sebesar 4,90 mengenai menggunakan 
mobile coupon cocok dengan gaya hidup responden. Hasil jawaban responden 
cukup rendah karena mobile coupon yang responden terima belum tentu sesuai 
dengan gaya hidupnya. Gaya hidup (life style) konsumen terus mengalami 
perubahan seiring perkembangan zaman dan sesuatu yang sedang trendy.  

2. Berdasarkan perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 
perceived credibility (PCre) diperoleh mean 4,82 mengenai responden percaya 
dengan informasi harga yang disampaikan perusahaan food and beverages 
yang bekerjasama dengan Telkomsel. Hasil jawaban responden ini terbilang 
masih rendah karena konsumen tidak mudah percaya begitu saja dengan harga 
yang diterima dari mobile coupon yang disampaikan perusahaan food and 
beverages. Biasanya, harga untuk jenis makanan yang lebih murah itu 
merupakan jenis makanan yang kurang favorite sehingga harga yang ditawarkan 
cukup murah daripada jenis makanan maupun minuman lainnya.  

3. Berdasarkan perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 
perceived usefulness (PU) diperoleh mean 4,95 mengenai secara keseluruhan 
mobile coupon sangat bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan konsumen cukup merasakan manfaatnya dari keberadaan mobile 
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coupon dikarenakan adanya diskon untuk produk yang dapat dibeli oleh 
konsumen. Konsumen menjadi lebih hemat mengeluarkan biaya untuk makan 
maupun minum. Mobile coupon terlihat lebih praktis dikarenakan konsumen 
dapat langsung menerimanya di perangkat ponsel dan tidak mudah rusak. 
Berbeda dengan diskon dalam bentuk kupon kertas yang mudah sobek atau 
hilang.  

4. Berdasarkan perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 
social influence (SI) diperoleh mean 4,60 mengenai kelompok teman 
sepermainan atau komunitas menyarankan responden untuk menggunakan 
mobile coupon. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata teman maupun anggota 
keluarga masih minim menyarankan kepada responden untuk memanfaatkan 
mobile coupon sebagai alat transaksi pembelian yang praktis dan bermanfaat. 
Dikatakan sebagai alat transaksi pembelian yang praktis dikarenakan mobile 
coupon melekat langsung diperangkat ponsel pribadi konsumen, berbeda 
dengan kupon dalam bentuk kertas karena konsumen harus membawanya 
dalam bentuk kertas. Ketika konsumen lupa untuk membawa lembaran kupon 
kertas saat ingin berbelanja maka konsumen tidak dapat memperoleh diskon 
harga pada produk yang ingin dibelinya.  

5. Berdasarkan perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 
perceived ease of use (PEU) diperoleh mean 4,53 mengenai belajar untuk 
mengoperasikan mobile coupon mudah bagi responden. Hal ini menunjukkan 
bahwa masih ada sebagian dari responden yang merasakan kesulitan cara 
menggunakan mobile coupon karena tidak mengetahui proses untuk 
membelanjakan sesuatu yang ingin dibelinya. Hasil mean diperoleh 4,61 
mengenai secara keseluruhan, menggunakan mobile coupon itu sangat mudah. 
Hal ini berarti konsumen masih belum terbiasa menggunakan mobile coupon 
untuk proses transaksi pembelian. 

6. Berdasarkan perolehan data penelitian pada tabel distribusi nilai mean variabel 
personal innovativeness (PI) diperoleh nilai mean 4,41 mengenai responden 
biasanya yang pertama mencoba kehadiran teknologi informasi yang baru. 
Artinya bahwa konsumen bukanlah yang pertama kali mencoba teknologi 
informasi yang terbilang baru ini. Konsumen sebelumnya mengetahui dari 
temannya yang telah menggunakan mobile coupon untuk transaksi pembelian. 
Setelah konsumen mengetahui dari temannya yang sudah pernah mencoba, 
maka konsumen ikut menggunakannya untuk transaksi pembelian.  

 
d. Uji Asumsi Klasik 

(1) Uji Normalitas Data 
Hasil Normalitas Data 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Perceived Usefulness (PU) .081 100 .101 .969 100 .018 

Perceived Ease of Use 

(PEOU) 
.080 100 .111 .962 100 .006 
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Perceived  Credibility 

(PCre) 
.081 100 .101 .971 100 .025 

Compatibility (COM) .082 100 .098 .975 100 .056 

Social Influence (SI) .076 100 .159 .976 100 .061 

Personal Innovativeness 

(PI) 
.081 100 .101 .977 100 .082 

Behavioral Intentions (BI) .080 100 .120 .980 100 .139 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
Berdasarkan tests of normality di atas, dapat diketahui secara jelas mengenai 

hasil variabel data penelitian berdistribusi normal atau tidak, hal ini dapat dilihat dari 
kolom Kolmogorov-Smirnov, dengan perincian data sebagai berikut: Pada variabel 
perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), perceived  credibility 
(PCre), compatibility (COM), social influence (SI), personal innovativeness (PI), 
behavioral intentions (BI) diperoleh nilai Sig. 0,101 > 0,05 sehingga dapat 
dinyatakan data berdistribusi normal. Artinya bahwa data empirik (hasil penyebaran 
kuesioner) yang penulis dapatkan dari lapangan itu sesuai dengan data teoritik yang 
penulis pergunakan untuk kerangka konsep. 
 

(2) Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Penelitian 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Perceived Usefulness (PU) 0,206 4,864 

Perceived Ease of Use (PEOU) 0,272 3,677 

Perceived  Credibility (PCre) 0,251 3,991 

Compatibility (COM) 0,476 2,101 

Social Influence (SI) 0,218 4,590 

Personal Innovativeness (PI) 0,467 2,142 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Berdasarkan data penelitian mengenai uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa 
setiap variabel penelitian memperoleh nilai VIF < 10 yang artinya tidak terjadinya 
multikolinearitas, begitu juga hasil nilai tolerance berada di atas > 0,1 yang artinya 
tidak terjadi multikolinearitas. 
 

(3) Uji Heteroskedasitas 
Berdasarkan Hasil Heteroskedasitas yang berbentuk scatterplot, menunjukkan 

bahwa sebaran titik-titik data penelitian tidak ada yang melebihi dari –3,3 dan juga 
tidak melebihi > 3,3, dengan demikian hasil penelitian tidak menunjukkan terjadinya 
data yang outlier. Kemudian, sebaran data penelitian menyebar merata di sumbu X 
dan sumbu Y sehingga data penelitian dapat dikatakan tidak terjadi 
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Heteroskedasitas, yang hasil penelitiannya dapat dilihat paga gambar scatterplot di 
bawah ini. 

 

 
Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 

 
e. Multiple Regresi Linear 

(1) Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil model summary diketahui dengan jelas besarnya persentase 

behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel setelah dipengaruhi 
oleh perceived usefulness, perceived ease of use, perceived credibility, compatibility, 
social influence, personal innovativeness yang dapat dilihat pada kolom Adjusted R 
Square sebesar 0,906 atau 0,906 x 100% = 90,6% dan sisanya 9,4% ditentukan 
oleh faktor-faktor lain yang tidak penulis teliti seperti variabel attitude (sikap), 
kepuasan, dan perceived self-efficacy. 

 
(2) Uji ANOVA 

Uji ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 786.666 6 131.111 159.819 .000b 

Residual 76.294 93 .820   

Total 862.960 99    

a. Dependent Variable: Behavioral Intentions (BI) 

b. Predictors: (Constant), Personal Innovativeness (PI), Compatibility (COM), 

Perceived Ease of Use (PEOU), Perceived  Credibility (PCre), Social Influence 

(SI), Perceived Usefulness (PU) 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
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Berdasarkan hasil pengujian ANOVA, yakni besarnya nilai Fhitung 159,819 dan 

Sig. 0,000. Dikarenakan hasil nilai Sig. 0,000 < Sig. 0,05 artinya bahwa variabel 
perceived usefulness, perceived ease of use, perceived  credibility, compatibility, 
social influence, personal innovativeness secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 

 
(3) Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) 

Variabel Penelitian Standardized 

Coefficients 

t Sig. Beta 

Perceived Usefulness (PU) .232 3.413 .001 

Perceived Ease of Use (PEOU) .206 3.484 .001 

Perceived  Credibility (PCre) .204 3.311 .001 

Compatibility (COM) .175 3.913 .000 

Social Influence (SI) .186 2.819 .006 

Personal Innovativeness (PI) .121 2.681 .009 

a. Dependent Variable: Behavioral Intentions (BI) 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Berdasarkan data penelitian hasil uji parsial (uji t) yang termuat pada tabel 
Coefficients di atas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut: 
1. Hipotesis (H1): perceived usefulness konsumen secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon 
Telkomsel, hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 3,413 dan Sig. 0,001 < 0,05,  
sedangkan besarnya nilai Standardized Coefficients Beta 0,232** yang 
berdasarkan pedoman interpretasi correlations berada pada rentang interval 
antara 0,10 — 0,25 artinya termasuk kategori pengaruh sedang (Men & Tsai, 
2014). 

2. Hipotesis (H2): dari hasil uji t (uji parsial) untuk perceived ease of use konsumen 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention 
menggunakan mobile coupon Telkomsel, hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 
3,484 dan Sig. 0,001 < 0,05, maka hipotesis (H2) diterima, sedangkan besarnya 
nilai Standardized Coefficients Beta 0,206** yang artinya termasuk kategori 
pengaruh sedang (Men & Tsai, 2014). 

3. Hipotesis (H3): dari hasil uji t (uji parsial) untuk perceived  credibility konsumen 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention 
menggunakan mobile coupon Telkomsel, hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 
3,311 dan Sig. 0,001 < 0,05, maka hipotesis (H3) diterima, sedangkan besarnya 
nilai Standardized Coefficients Beta 0,204** yang artinya termasuk kategori 
pengaruh sedang (Men & Tsai, 2014). 

4. Hipotesis (H4): dari hasil uji t (uji parsial) untuk compatibility konsumen secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention 
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menggunakan mobile coupon Telkomsel, hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 
3,913 dan Sig. 0,001 < 0,05,  sedangkan besarnya nilai Standardized 
Coefficients Beta 0,175** yang termasuk kategori pengaruh sedang (Men & Tsai, 
2014). 

5. Hipotesis (H5): social influence konsumen secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel, 
hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 2,819 dan Sig. 0,006 < 0,05 sedangkan 
besarnya nilai Standardized Coefficients Beta 0,186** termasuk kategori 
pengaruh sedang (Men & Tsai, 2014). 

6. Hipotesis (H6): personal innovativeness konsumen secara parsial berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon 
Telkomsel, hal ini diketahui dari hasil thitung sebesar 2,681 dan Sig. 0,009 < 0,05, , 
sedangkan besarnya nilai Standardized Coefficients Beta 0,186** termasuk 
kategori pengaruh sedang (Men & Tsai, 2014). 

 
(4) Persamaan Regresi Linear Berganda 

Unstandardized Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.147 .727  -.202 .840 

Perceived 
Usefulness (PU) 

.160 .047 .232 3.413 .001 

Perceived Ease of 
Use (PEU) 

.121 .035 .206 3.484 .001 

Perceived  
Credibility (PCre) 

.174 .052 .204 3.311 .001 

Compatibility (COM) .215 .055 .175 3.913 .000 

Social Influence (SI) .151 .053 .186 2.819 .006 

Personal 
Innovativeness (PI) 

.117 .044 .121 2.681 .009 

a. Dependent Variable: Behavioral Intentions (BI) 
Sumber: Hasil olah data SPSS 23.0 (diolah tahun 2017) 
 

Berdasarkan hasil data penelitian yang terkumpul pada tabel 4.24 dapat dibuat 
rumus persamaan multiple regresi linear  dapat ditulis sebagai berikut: 
Ý = –0,147 + 0,215(COM) + 0,174 (PCre) + 0,160 (PU) + 0,151 (SI) + 0,121 (PEU) + 

0,117 (PI) 

8. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dan implikasi manajerial, maka 

dapat penulis simpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Perceived usefulness, 
Perceived ease of use, credibility, Compatibility, Social influence, Personal 
innovativeness  konsumen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap behavioral intention menggunakan mobile coupon Telkomsel. 
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9. Saran 

1) Berdasarkan hasil perolehan nilai mean pada variabel compatibility, 
sebaiknya Telkomsel perlu melakukan riset secara terus menerus mengenai 
gaya hidup (life style) konsumen sehingga perubahan-perubahan gaya hidup 
konsumen bisa sebagai dasar bagi pengembangan mobile coupon. Produk-
produk yang dapat ditampilkan pada aplikasi mobile coupon Telkomsel 
seperti menampilkan jenis makanan atau minuman yang banyak disukai 
konsumen sehingga konsumen tertarik untuk menggunakan aplikasi mobile 
coupon Telkomsel sebagai alat untuk bertransaksi pembelian. 

2) Berdasarkan hasil perolehan nilai mean pada variabel perceived credibility, 
jawaban responden ini terbilang masih rendah karena konsumen tidak 
mudah percaya begitu saja dengan harga yang diterima. Sebaiknya 
perusahaan food and beverages perlu mengkaji kembali untuk memberikan 
penawaran harga yang murah pada jenis makanan maupun minuman untuk 
menarik minat beli konsumen. Harga makanan dan minuman yang sesuai 
dengan target sasaran tentunya akan dapat mengubah kepercayaan 
konsumen yang berdampak pada minat untuk membeli. 

3) Berdasarkan hasil perolehan nilai mean pada variabel perceived usefulness, 
ternyata responden masih merasa kurang menyenangkan bertransaksi 
pembelian dengan menggunakan aplikasi mobile coupon. Sebaiknya 
pengemasan isi pesan mobile coupon dibuat lebih menarik lagi dan 
memberikan variatif produk yang sedang diskon sehingga hal itu akan 
membuat konsumen lebih menyenangkan. 

4) Berdasarkan hasil perolehan nilai mean pada variabel social influence, 
sebaiknya perusahaan membuat strategi bisnis berupa penawaran kepada 
siapa pun orangnya yang menerima mobile coupon dan merekomendasikan 
untuk membeli produk makanan dan minuman di outletnya maka anggota 
keluarga atau temannya tersebut memperoleh gratis makanan atau 
minuman. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik minat beli dan menarik minat 
orang lain untuk merekomendasikan berbelanja di outlet. 

5) Berdasarkan hasil perolehan nilai mean pada variabel perceived ease of use, 
sebaiknya provider Telekomunikasi Telkomsel membuat aplikasi yang lebih 
bagus dan menarik lagi untuk mempromosikan produk perusahaan yang 
bekerjasama dengan Telkomsel seperti memperlihatkan tampilan produk 
makanan dan minuman yang sedang promo harga murah sehingga 
konsumen lebih mudah dalam menggunakan aplikasi mobile commerce 
tersebut. 

6) Dari hasil variabel personal innovativeness, seharusnya Telkomsel terus 
melakukan sosialisasi dengan aktif menyelenggarakan event promosi 
sehingga konsumen menyadari akan kehadiran mobile coupon yang dapat 
dimanfaatkan konsumen yang menerimanya karena konsumen akan 
mendapatkan diskon harga.   

 

 

Analisis Penggunaan Mobile..., Anissa Pratiwi, Ma.-IBS, 2017



 

 

20 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Allil, K., & Khan, M. N. 2016. Factors Affecting Adoption of Mobile Services. 
International Review of Management and Marketing Bulletin, 6(S4): 
125—131. 

Banerjee, S., & Yancey, S. 2010. Enhancing mobile coupon redemption in fast food 
campaigns. Journal of Research in Interactive Marketing, 4(2): 97—110. 

Dinh, V., & Pickler, L. 2012. Examining Service Quality and Customer Satisfaction in 
the Retail Banking Sector in Vietnam. Journal of Relationship Marketing, 
11(4): 199—214. 

Field, A. 2009. Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock 
'n' roll (Third ed.). London: Sage Publications, Ltd. 

Ha, Y., & Im, H. 2014. Determinants of mobile coupon service adoption: assessment 
of gender difference. International Journal of Retail & Distribution 
Management, 42(5): 441—459. 

Ho, R. 2006. Handbook of univariate and multivariate data analysis and 
interpretation with SPSS. United States of America: Taylor & Francis 
Group, LLC. 

Jayasingh, S., & Eze, U. C. 2009. An Empirical Analysis of  Consumer Behavioral 
Intention Toward Mobile Coupons in Malaysia. International Journal of 
Business and Information, 4(2): 221—242. 

Ki, E.-J., & Hon, L. C. 2007. Testing the Linkages Among the Organization-Public 
Relationship and Attitude and Behavioral Intentions. Journal of Public 
Relations Research, 19(1): 1—23. 

Kim, Y. K., Kim, E. Y., & Kumar, S. 2003. Testing the Behavioral Intentions Model of 
Online Shopping for Clothing. Clothing and Textiles Research Journal, 
21(1): 32-40. 

Koksal, M. H. 2016. The intentions of Lebanese consumers to adopt mobile banking. 
International Journal of Bank Marketing, 34(3): 327—346. 

Kriyantono, R. 2008. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: CV Kencana. 
Malhotra, N. K., & Birks, D. F. 2007. Marketing Research An Applied Approach (3 

ed.). Europe, the Middle East and Africa: Pearson Education Limited. 
Men, L. R., & Tsai, W.-H. S. 2014. Perceptual, Attitudinal, and Behavioral Outcomes 

of Organization–Public Engagement on Corporate Social Networking Sites. 
Journal of Public Relations Research, 26(5): 417—435. 

Ong, C.-S., Chang, S.-C., & Lee, S.-M. 2013. Website satisfaction dimensions: 
factors between satisfaction and dissatisfaction. Information Development, 
29(4): 299—308. 

Pallant, J. 2011. SPSS Survival Manual A Step by Step Guide to Data Analysis 
Using the SPSS (4 ed.). Australia: Allen & Unwin. 

Ryu, K., Han, H., & Jang, S. S. 2010. Relationships among hedonic and utilitarian 
values, satisfaction and behavioral intentions in the fast‐casual restaurant 
industry. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 22(3): 416—432. 

Analisis Penggunaan Mobile..., Anissa Pratiwi, Ma.-IBS, 2017



 

 

21 

 

Talukder, M., Quazi, A., & Sathye, M. 2014. Mobile Phone Banking Usage 
Behaviour: An Australian Perspective. Australasian Accounting Business 
and Finance, 8(4): 83—104. 

Wiku. 2015. 93 Ribu Pengguna 4G Telkomsel Sudah ‘Berselancar’ di Jakarta dan 
Bali, Maret Giliran Surabaya dan Bandung, Vol. 2016. Jakarta: dailysocial.id. 

Xu, Y., Summers, T. A., & Belleau, B. D. 2004. Who buys American alligator? 
Journal of Business Research, 57(10): 1189—1198. 

Yang, K. C. C. 2007. Exploring Factors Affecting Consumer Intention to Use Mobile 
Advertising in Taiwan. Journal of International Consumer Marketing, 
20(1): 33—49. 

Zikmund, W. G., & Babin, B. J. 2007. Exploring Marketing Research (9 ed.). 
United States of America: Thomson Higher Education/Cengage Learning. 

 

Analisis Penggunaan Mobile..., Anissa Pratiwi, Ma.-IBS, 2017




