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ABSTRAK 
 
 

Teknologi bagian dari kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas 
menggunakan teknologi. Tingginya penggunaan smartphone membuat industri 
jasa perbankan berlomba-lomba membuat produk perbankan menggunakan 
telepon genggam, untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan 
dimana saja dan kapan saja. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh kualitas layanan yang dirasakan, kegunaan yang dirasakan, kemudahan 
yang dirasakan, keamanan yang dirasakan, kepuasan dan kesetiaan pengguna 
mandiri e-cash. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai metode analisis deskriptif dengan 
mengambil sampel dan kuesioner sebagai alat utama. Sampel penelitian ini adalah 
pangguna mandiri e-cash. Responden dipilih dengan menggunakan teknik non 
probability sampling dan purposive sampling.  

Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan 
hasilnya akan diringkas sebagai berikut: 1. Pengaruh kualitas layanan yang 
dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dalam penggunaan. 2. 
Pengaruh kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan dalam penggunaan. 3. Pengaruh kemudahan yang dirasakan dalam 
penggunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan dalam penggunaan. 4. Pengaruh 
keamanan yang dirasakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan  
dalam penggunaan. 5. Pengaruh kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kesetiaan dalam penggunaan.  
 
Kata Kunci: kepuasan, kesetiaan, keamanan yang dirasakan, kegunaan yang 
dirasakan dan kemudahan yang dirasakan. 
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ABSTRACT 

 
 Nowadays technology has been part of human life. Almost every activities 

using technology. The high rate of smartphone usage makes banking industry 
compete to create banking product for smartphone. It helps customer  to do 
transaction anywhere and anytime. The focus of this research is to analyze 
influence the perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of 
use, perceived credibility, satisfaction and loyalty the user of mandiri e-cash.  

This research is categorized as descriptive analysis method by taking 
sample and questionnaire as main tools. The sample of this research is the users 
of mandiri e-cash. Respondent is selected by non probability sampling and 
purposive sampling technique.  

The result of analysis is using structural equation model (SEM) and the 
result is summarized as : 1. The influence of perceived service quality significant 
positive effect on satisfaction in use. 2. The effect of perceived usefulness 
significant positive effect on satisfaction in use. 3. Effect of the perceived ease of 
use that is felt in the use does not affect the satisfaction in use .4. The influence of 
perceived credibility significant positive effect on satisfaction in use. 5. Effect of 
satisfaction significant positive effect on loyalty in use. 
 
Keywords: satisfaction, loyalty, perceived credibility, perceived usefulness and 

perceived ease of use. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Teknologi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang karena setiap 

orang membutuhkan teknologi mulai dari orang tua sampai anak muda. Teknologi 

sangat membantu dalam menyelesaikan perkerjaan, mempermudah komunikasi 

dengan orang lain yang berada ditempat yang berbeda dan mempermudah 

mendapatkan informasi.  

Dahulu sebelum ditemukan teknologi jika seseorang ingin berkomunikasi 

dengan orang lain menggunakan merpati pos, yaitu merpati sebagai sarana untuk 

mengirimkan surat lalu berkembang menjadi telegram untuk mengirimkan pesan 

jarak jauh dengan mengirimkan ke operator dengan menggunakan kode morse. 

Tahun 1867 ditemukan telepon yang dibuat oleh Alexander Graham Bell. Telepon 

terus berkembang menjadi telegram, pejer, email lalu berkembang menjadi 

telepon gengam (handphone) yang ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 

1973. Telepon gengam berkembang pada tahun 1990 menjadi 2G dengan 

teknologi GSM dan CDMA terus berkembang sampai saat ini menjadi 3G dan 4G 

sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Seiring berkembanganya telepon 

gengam menjadi smartphone yang memudahkan untuk penggun dalam mengakses 

internet, berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda tempat, menghubungi 

teman atau keluarga dengan menggunakan video call dan lain-lain.  
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Meningkatnya pengguna smartphone terlihat dari 43%  dari total populasi 

di Indonesia menggunakan smartphone, sementara PC hanya sekitar 15%, dan 

tablet 4%. Fenomena ini dimanfaatkan oleh industri perbankan dengan 

memanfaatkan saluran e-channel. E-channel terdiri dari internet banking, phone 

banking dan mobile banking.  

 Internet banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah 

untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet (website bank), 

yang mempermudah penggunaanya untuk melakukan cek saldo, mutasi rekening, 

transfer, pembayaran tagihan, pembelian voucher prabayar dan fasilitas lainnya. 

Phone banking adalah fasilitas perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk 

melakukan panggilan ke suatu nomor telepon tertentu yang kemudian akan 

dilayani oleh sistem atau operator, untuk melakukan  aktivitas perbankan seperti 

informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran kartu kredit, telepon dsb.  

Mobile banking adalah fasilitas perbankan yang menggunakan handphone 

(melalui software yang diinstall dalam handphone). Nasabah bisa melakukan 

transaksi perbankan seperti mengetahui saldo, transfer dsb. 

Hasil riset yang dilakukan oleh Kadence International menyatakan bahwa 

mobile banking adalah jenis layanan perbankan yang paling banyak digunakan 

oleh nasabah (67%), disusul oleh internet banking (54%) dan phone banking 

(28%). Indonesia menjadi sorotan dunia karena nasabah bank di Indonesia hanya 

70 juta orang dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Menurut laporan MEF, 

80% responden di Indonesia hanya 58% nasabah yang menyatakan sudah 

menggunakan sarana mobile banking. 
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Gambar 1. 1 Pertumbuhan mobile banking di Indonesia 2013 

Sumber : http://dailysocial.id/ yang diakses 17 desember 2015 pukul 21.16 
 

Tingginya pertumbuhan mobile banking Indonesia dibandingkan dengan 

negara lain dan meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan mobile 

banking dapat terlihat dari meningkatnya pengguna SMS/Mobile Banking dari 4 

bank (Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI) di Indonesia mencapai angka 23,65 

juta pengguna di awal tahun 2015, jumlah tersebut naik 25 persen dari jumlah 

pengguna SMS/Mobile banking pada 2014 yang mencapai 18,8 juta pengguna.  

 Perkembangan teknologi yang cepat membuat semua menjadi lebih 

mudah. Salah satu perkembangan teknologi yang dirasakan saat ini yaitu 

munculnya uang elektronik (e-money). E-money adalah nilai uang yang disimpan 

secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan 

transaksi pembayaran dan transfer dana (Ir. R. Serfianto D.P , Iswi Hariyani, SH, 
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MH & Cita Yustisia Serfiani, 2012). Menurut Bank Indonesia jumlah uang 

elektronik yang beredar  sebesar :  

Tabel 1. 1 Jumlah peredaran uang elektronik di Indonesia 

Periode Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Tahun 
2015 

Jumlah 
Instrumen 430,801 3,016,272 7,914,018 14,299,726 21,869,946 36,225,373 35,738,233 44,540,498 

   

Sumber : (http://www.bi.go.id/ yang diakses 17 Januari 2016 pukul 01.04) 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan uang elektronik sangat 

cepat di Indonesia. Besarnya potensi pengguna uang elektronik membuat 

provider-provider dan bank-bank berlomba membuat produk uang elektronik. 

Salah satu bank yang memanfaatkan pertumbuhan uang elektronik adalah bank 

mandiri. Bank mandiri membuat 2 produk uang elektronik e-money dan mandiri 

e-cash.  

Mandiri e-cash adalah uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan 

teknologi aplikasi di handphone dan USSD atau yang disebut sebagai uang tunai 

di handphone yang memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang bank mandiri. 

Tahun 2014, PT Bank Mandiri Tbk meluncurkan produk uang elektronik dengan 

nomor handphone sebagai nomor rekening yaitu mandiri e-cash. Mandiri e-cash 

merupakan bagian dari produk keuangan digital yang diharapkan dapat 

mengurangi penggunaan uang tunai dan dapat mempermudah unbanked dalam 

melakukan transaksi keuangan. Mandiri e-cash merupakan salah satu produk bank 

mandiri yang membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 
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masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera (PSKS). Pengguna mandiri e-cash pada tahun 2015 mencapai 

1,5 juta orang.  

Pengguna mandiri e-cash yang cukup banyak di Indonesia, tidak membuat 

seluruh penduduk Indonesia ingin menggunakan mandiri e-cash. Penduduk 

Indonesia masih ragu akan keamanan data pribadi nasabah (perceived credibility), 

tidak hanya itu kemudahan dalam penggunaan mandiri e-cash (perceived ease of 

use) dan kegunaan dalam menggunakan mandiri e-cash (perceived usefulness) 

bagi sebagian orang belum penting. Kualitas pelayanan yang dirasakan oleh 

nasabah mandiri e-cash (perceived service quality) belum maksimal sehingga 

membuat nasabah belum merasakan kepuasan (satisfaction), sehingga bank 

mandiri harus memikirkan strategi agar nasabah bisa merasa puas sehingga tidak 

berpaling ke bank lain (loyalty). Menurut Ravindran (2012), pengaruh dari 

kualitas service yang dirasakan (perceived service quality), kegunaan yang 

dirasakan (perceived usefulness) dan kemanan yang dirasakan (perceived 

credibility) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan (satisfaction) pelanggan, 

tetapi kemudahan yang dirasakan (perceived ease of use) dan resiko yang 

dirasakan (perceived risk) tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan  

(satisfaction).  

Tingkat kepuasan (satisfaction) pelanggan berhubungan signifikan 

berpengaruh terhadap loyalty pelanggan (Thakur, 2014). Penulis mengajukan 

judul skripsi pengaruh perceived service quality, perceived usefulnes, perceived 
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ease of use dan perceived credibility terhadap satisfaction yang berdampak pada 

loyalty pengguna mandiri e-cash.  

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari objek penelitian ini berfokus pada permasalahan yang 

ingin diteiti, dengan menetapkan batasan dalam penelitian sebagai berikut : 

Penelitian ini dilakukan karena melihat berkembangnya teknologi saat ini 

dan berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan agar berguna bagi masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan kepada pengguna mandiri e-cash yang berusia 17 

tahun keatas, karena diusia 17 tahun keatas merupakan usia dewasa menurut 

hukum dan seseorang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ravindran (2012) dan Thakur (2014) untuk menentukan hubungan konstruksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan yang 

dirasakan (perceived service quality), manfaat yang dirasakan (perceived 

usefulness), kemudahan yang dirasakan (perceived ease of use) dan keamanan 

yang dirasakan (perceived credibility) yang berdampak pada satisfaction 

pengguna mandiri e-cash serta mengukur loyalty pengguna mandiri e-cash yang 

diukur dari satisfaction dalam menggunakan mandiri e-cash.  
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1.3 Identifikasi Masalah  

Nasabah bank di Indonesia hanya 70 juta orang dari penduduk Indonesia. 

Hal tersebut membuat pemerintah dan bank indonesia berfikir bagaimana cara 

agar membuat penduduk Indonesia mau menggunakan layanan perbankan. Salah 

satu cara yang dilakukan Bank Indonesia membuat kebijakan Gerakan Nasional 

Non Tunai (GNNT). Mendukung kebijakan tersebut bank-bank yang ada di 

Indonesia menciptakan produk uang elektronik (e-money). Jenis uang elektronik 

di Indonesia ada 2 yaitu menggunakan kartu dan handphone. Uang elektronik 

merupakan alat pembayaran yang memudahkan penggunanya untuk tidak 

membawa uang cash dalam jumlah besar dan tidak sulit menyimpan uang 

kembalian. Penggunaan uang elektronik berbasiskan handphone masih sedikit di 

Indonesia. Salah satu produk uang elektronik yang berbasiskan handphone adalah 

mandiri e-cash. Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi, peneliti ingin 

melakukan  penelitian terhadap fenomena tersebut.  

1.4 Perumusan Masalah 

Peneilitian ini akan mengkaji dan membuktikan bahwa beberapa masalah 

yang digunakan untuk membangun hipotesis : 

1. Apakah perceived service quality berpengaruh positif signifikan 

terhadap satisfaction pengguna mandiri e-cash ? 

2. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash? 

3. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash? 
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4. Apakah perceived credibility berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash? 

5. Apakah satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap loyalty 

pengguna mandiri e-cash ? 

1.5 Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan dalam penelitian ini agar penelitian ini 

dapat fokus pada hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Penelitian ini membahas 

tentang variabel perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of 

use, perceived credibility, satisfaction dan loyalty. Penelitian ini ditujukkan untuk 

pengguna mandiri e-cash  yang berusia 17 tahun keatas. 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk menguji 

dan mendapatkan informasi mengenai mandiri e-cash. Berdasarkan uraian 

pembatasan masalah disimpulkan bahwa tujuan penilitian sebagai berikut : 

1. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh positif 

signifikan perceived service quality terhadap satisfaction pengguna 

mandiri e-cash.   

2. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh positif 

signifikan perceived usefulness terhadap satisfaction pengguna 

mandiri e-cash.   
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3. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh positif 

signifikan perceived ease of use terhadap satisfaction pengguna 

mandiri e-cash. 

4. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh positif 

signifikan perceived credibility terhadap satisfaction pengguna 

mandiri e-cash. 

5. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh positif 

signifikan satisfaction terhadap loyalty pengguna mandiri e-cash.   

1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.  Manfaat Akademis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada ilmu 

manajemen pemasaran khususnya dalam dunia perbankan mengenai 

perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of use 

dan perceived credibility akan mempengaruhi satisfaction sehingga 

membuat nasabah loyalty kepada bank mandiri dan penelitian ini   

dapat digunakan sebagai perluasan penelitian selanjutnya dalam dunia 

perbankan. 

2. Manfaat Praktisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang 

berguna untuk perusahaan khususnya bank mandiri untuk meningkat 

pelayanan mandiri e-cash kepada pengguna mandiri e-cash. 
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1.8 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, ruang 

lingkup dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sitematika penelitian. 

 Bab II  Landasan Teori  

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka penelitian dan hipotesis. 

Bab III Metodologi Penelitian  

Bab ini berisi mengenai penelitian objek penelitian, data yang akan 

dihimpun, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data dan teknik 

pengujian hipotesis. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesesuaian dengan 

landasan teori, implikasi manajerial dan perbandingan dengan hasil 

penelitian sebelumnya.  

 Bab V  Kesimpulan dan Saran   

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, diskusi mengenai 

kekurangan dan kelebihan penelitian, serta saran untuk penelitian yang 

selanjutnya. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran  

Pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan 

(Keller, 2009). Ada 5 proses dari pemasaran yaitu: 1) kebutuhan, keinginan dan 

permintaan, 2) penawaran dan pemasaran (produk, jasa dan pengalaman), 3) nilai 

dan kepuasan, 4) pertukaran dan hubungan dan 5) pasar (Keller, 2009). 

 

Gambar 2. 1 Model Sederhana Proses Pemasaran 

Sumber: Keller (2009) 

Tujuan dari pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelanggan dengan baik sehinga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan sehingga produk dan jasa dapat terjual dengan sendirinya (Keller, 

2009). Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar sasaran, 

meraih, mempertahankan, serta meningkatkan pelanggan dengan menciptakan, 
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menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul (Keller, 

2009). 

Pemasaran terdiri dari pemasaran produk dan jasa, dalam pemasaran jasa 

perusahaan harus mempertimbangkan 4 karekteristik dari jasa yaitu tak berwujud 

(service intangibility), tak terpisahkan (service inserparability), variabilitas 

(sevice variability) dan jasa dapat musnah (service perishability) (Armstrong, 

2008). 

Gambar 2. 2 Empat Karakteristik Jasa 

 

 

Sumber: Armstrong (2008) 

Pemasar harus mengetahui karakteristik jasa, selain itu pemasar juga harus 

mengetahui adanya sedikit perbedaan perilaku konsumen dalam jasa (Valarie A. 

Zeithaml, 2009). Perilaku pembelian jasa dikelompokkan menjadi 3 yaitu 

cosumer choice, cosumer experience dan post experience evaluation.  
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Gambar 2. 3 Tahap-tahap Pengambilan Keputusan Konsumen dan Evaluasi 

Terhadap Jasa 

Sumber : Valarie A. Zeithaml (2009) 

Tahap-tahap pengambilan keputusan terhadap jasa dikelompokkan menjadi 3 

yaitu : 

1. Consumer Choice (Pilihan Konsumen) 

Cosumer choice merupakan perilaku konsumen yang harus diperhatikan oleh 

pemasar karena konsumen akan memilih dan membuat keputusan untuk 

pembelian jasa. Tahapan pertama serupa dengan proses pembelian barang yaitu : 

a. Need Recognition (Mengetahui Kebutuhan)  

Kebutuhan atau keinginan seseorang terdiri dari kebutuhan fisiologi 

(physiological needs), keselamatan dan keamanan (safety and security 

needs), kebutuhan sosial (social needs), ego (ego needs) dan aktualisasi diri 

(self-actualiation needs). 

b. Information Search (Pencarian Informasi) 

Konsumen mengetahui kebutuhan mereka, lalu konsumen berusaha 

memperoleh informasi tentang jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pencarian informasi dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan 

sumber informasi personal (seperti teman atau seorang ahli) dan sumber 
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non personal (seperti media massa, website dsb) untuk memperoleh 

informasi. Mencari informasi adalah salah satu cara mengurangi resiko dan 

membantu konsumen merasa yakin akan pilihan mereka. 

c. Evaluation Of Alternatives (Evaluasi Alternatif)  

Informasi tentang jasa dapat membuat konsumen memilih alternatif 

penyedia jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

d. Purchase (Pembelian)  

Konsumen melakukan pertimbangan terhadap alternatif yang ada 

selanjutnya konsumen membuat keputusan untuk membeli atau 

menggunakan jasa tertentu. 

2. Consumer Experience (Pengalaman Konsumen) 

Pilihan jasa yang banyak tidak membuat hilangnya resiko dalam 

menggunakan jasa. Pengalaman dalam menggunakan jasa merupakan faktor 

penting untuk mengevaluasi pelayanan jasa. Menciptakan dan mengelola 

pengalaman jasa yang efektif merupakan tugas yang penting bagi perusahaan jasa 

karena pengalaman konsumen merupakan inti pokok dari pemasaran jasa. 

3. Post experience Evaluation (Evaluasi Pasca Pembelian) 
 
Konsumen merasakan pengalaman dalam menggunakan jasa, maka konsumen 

akan menilai untuk kembali dan terus menjadi pelanggan penyedia jasa tersebut 

atau sebaliknya. Evaluasi pasca pembelian / penggunaan merupakan ukuran dari 

kepuasan kualitas pelayanan, loyalitas dan membuat konsumen memiliki 

keterikatan secara emosional. Evaluasi setelah pembelian akan memberikan 
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pengaruh yang sangat kuat karena konsumen akan menceritakan kepada orang 

lain mengenai pelayanan jasa yang mereka terima melalui mulut ke mulut. 

2.1.2 Mobile Banking 

Teknologi semankin berkembang membuat perubahan terhadap perilaku 

konsumen yang menginginkan semua serba instan dan efisien. Pelanggan 

mengharapkan layanan dua puluh empat jam sehari dan tiga ratus enam puluh 

lima hari pertahun (Kahandawa & Wijayanayake, 2014). Berubahnya kebutuhan 

pelanggan membuat industri perbankan harus menyesuaikan kebutuhan pelanggan 

dengan membuat sebuah sistem yang memungkinkan nasabah dapat mengakses 

rekening mereka, mendapatkan informasi umum tentang produk dan jasa bank 

melalui handphone (Zapan, 2014). Sistem tersebut disebut dengan mobile banking 

dikenal juga sebagai m-banking (Safeena, Date, Kammani, & Hundewale, 2012) 

Menurut Luo et al., (2010), mobile banking adalah  sebuah inovasi dalam 

mengakses jasa perbankan melalui saluran dimana pelanggan dapat berinteraksi 

dengan bank menggunakan mobile (handphone). Mobile banking menyediakan 

layanan perbankan kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan handphone. 

Mobile banking dapat mempermudah dalam memeriksa saldo rekening, melihat 

riwayat transaksi, transfer, membayar tagihan, memperoleh informasi tentang 

saham dsb. 
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2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Dunia mengalami perkembangan dan kemajuan yang cepat dalam 

teknologi (Behl, 2015). Kemajuan dan perkembangan dibidang teknologi mobile 

berdampak positif terhadap interaksi pelanggan dengan penyedia layanan dan 

teknologi merupakan hal yang penting dalam persaingan dibidang jasa keuangan 

(Muhammed, Jabbar, Mujahid, & Lakhan, 2013). Berkembangnya teknologi 

tidak membuat konsumen dengan mudah untuk menerima dan mau 

menggunakan sistem yang baru, oleh karena itu untuk mengetahui dan 

memprediksi seseorang dapat menerima teknologi informasi berdasarkan teori 

Technology Accaptance Model (TAM) yang dirumuskan oleh Davis (1989). 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan adaptasi dari Theory of 

Reasoned Action (TRA).  

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan perilaku yang mempelajari 

dan mengendalikan perilaku dari individu. Seseorang melakukan perilaku 

tertentu karena pengaruh kepribadian, sikap terhadap orang atau lembaga atau 

karakteristik demografi seperti latar belakang budaya. Theory of Reasoned 

Action (TRA) merupakan psikologi sosial sebagai penentu sikap  yang 

dilakukan seseorang. 
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Gambar 2. 4 Theory of Reasoned Action (TRA) 
 

 

Sumber : Fishbein dan Ajzen, (1975) dalam (Blue, 1995) 

Technology Accaptance Model (TAM) menjelaskan bahwa kepercayaan, 

sikap dan niat mempengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi 

informasi. Ada 2 variabel yang disarakan dalam keyakinan kognitif teori 

Technology Accaptance Model yaitu manfaat yang dirasakan (perceived 

usefulness) dan kemudahan yang dirasakan oleh pengguna (perceived ease of 

use) (Park, 2009). Tujuan dari Technology Accaptance Model (TAM) adalah 

menjelaskan perilaku pengguna teknologi dan menghemat waktu.  

Gambar 2. 5 Technology Acceptance Model (TAM) 
 

 
Sumber : Venkatesh & Davis (1996) 
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2.1.4 Kualitas pelayanan yang dirasakan  (Perceived Service Quality)  
 

Industri pelayanan harus memberikan layanan yang baik, karena pelayanan 

yang baik akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha ke depannya. 

Perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanan kapada pelanggan karena 

pelanggan akan menilai pelayanan dari setiap jasa yang mereka beli. Menurut 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, (1988), perceived service quality adalah 

penilaian konsumen dari keseluruhan bisnis atau dominasi. Menurut Jiang, Lu, & 

Wang (2006), perceived service quality adalah evaluasi konsumen terhadap 

kualitas pelayanan yang diterima konsumen berdasarkan perasaaan yang 

konsumen rasakan saat mengkonsumsi/merasakan pelayanan dari perusahaan 

penyedia layanan. Konsumen merasa senang jika pelayanan yang mereka 

dapatkan sesuai dengan keinginan konsumen maka akan berdampak positif 

terhadap evaluasi konsumen terhadap perusahaan penyedia layanan, sehingga 

pelanggan dapat mengukur perceived service quality berdasarkan kepuasan yang 

pelanggan terima setelah merasakan kualitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan dan pengalaman dalam mengkonsumsi layanan tersebut.  

Indikator dalam variabel perceived service quality menurut Ravindran 

(2012), adalah sebagai berikut:  

1. Konsumen melakukan kegiatan perbankan menggunakan mobile 

banking sangat cepat.  

2. Sistem yang digunakan mobile banking dapat dipercaya.  

3. Konsumen merasakan sistem operasi yang dilakukan dalam mobile 

banking akurat dan spesifik sesuai keinginan konsumen.  
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4. Konsumen dalam melakukan transaksi menggunakan mobile banking 

merasakan lengkap dan tidak mengalami kerusakan apapun. 

5. Layanan mobile banking tersedia dimanapun sesuai dengan kebutuhan 

konsumen.  

6. Konsumen tidak pernah merasa kesulitan untuk terhubung dengan 

bank.  

2.1.5 Kegunaan yang Dirasakan (Perceived Usefulness) 

Seseorang cenderung memilih menggunakan suatu aplikasi, dapat 

membantu mereka untuk melakukan perkerjaan lebih baik. Seseorang akan 

mengevaluasi kosekuensi dari perilaku mereka dan membuat pilihan berdasarkan 

perceived usefulness (Kim, Chan, & Gupta, 2007). 

Menurut Davis (1989), perceived usefulness didefinisikan tingkat 

kepercayaan seseorang bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan 

performa kinerjanya. Sesuai dari definisi useful “mampu digunakan secara 

menguntungkan”. Sebuah sistem yang memiliki tingkat perceived usefulness yang 

tinggi dapat meningkatkan kepercayaan dalam hubungan yang berkelanjutan dari 

hubungan kenerja yang positif. 

Indikator dalam variabel perceived usefulness menurut Ravindran (2012), 

adalah sebagai berikut:  

1. Konsumen mampu menyelesaikan tugas perbankan lebih cepat dengan 

menggunakan mobile banking.  

2. Konsumen dapat melaksanakan bisnis perbankan 24 jam/hari dengan 

menggunakan mobile banking.  
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3. Konsumen mendapatkan mobile banking untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan layanan perbankan.  

4. Mobile banking memudahkan konsumen untuk mengetahui rekening 

milik konsumen lebih cepat. 

2.1.6 Kemudahan yang Dirasakan (Perceived Ease Of Use ) 
 

Pengguna percaya bahwa aplikasi dapat berguna, jika dalam menggunakan 

suatu aplikasi pengguna tidak mengalami kesulitan dan manfaat yang didapatkan 

sebanding dengan upaya dalam menggunakan aplikasi dinamankan perceived ease 

of use. Teknologi yang mudah dalam penggunaannya maka teknologi tersebut 

dapat dijadikan alternatif baru untuk digunakan (Juniwati, 2014). 

Menurut Davis (1989), perceived ease of use adalah sejauh mana 

seseorang percaya dengan menggunakan sistem tertentu dapat bebas dari upaya. 

Sesuai dari definisi ease “kebebasan dari kesulitan atau usaha besar”. Sebuah 

aplikasi lebih mudah digunakan dibandingkan dengan yang lainnya maka akan 

mudah diterima oleh penggunanya. 

Indikator dalam variabel perceived ease of use menurut Ravindran (2012), 

adalah sebagai berikut:  

1. Konsumen belajar menggunakan mobile banking dengan mudah.  

2. Petunjuk dalam sistem dalam mobile banking jelas dan mudah 

dimengerti.  

3. Konsumen  menemukan sistem mobile banking untuk digunakan.  

4. Konsumen mendapatkan mobile banking sebagai yang mudah 

digunakan.  
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2.1.7 Kemanan yang dirasakan (Perceived Credibility) 
 

Risiko terbesar dalam mobile banking adalah pengungkapan data atau 

informasi pribadi yang tidak diinginkan seperti kesalahan transaksi, pencurian 

user name, password nasabah dan hacker (Jeong & Yoon, 2013).  

Menurut Jeong & Yoon (2013), perceived credibility adalah kepercayaan 

seseorang yang menggunakan mobile banking bebas dari masalah keamanan dan 

masalah data privasi. Menurut Ravindran (2012), perceived credibility merupakan 

persepsi perlindungan rincian transaksi dan data pribadi yang tidak diharapkan. 

Perceived credibility mengacu terhadap masalah kemanan dan privasi dalam niat 

konsumen untuk mengadopsi sistem transaksi (Wang, Tang, Wang, Wang, & Lin, 

2003).  

Indikator dalam variabel perceived credibility menurut Ravindran (2012), 

adalah sebagai berikut:  

1. Konsumen merasa rincian data pribadi konsumen dilindungi di mobile 

banking. 

2. Konsumen merasa rincian transaksi keuangan mereka tidak di 

ungkapkan kepada siapapun.  

3. Kebijakan kemanan mobile banking memberikan saya perasaan bahwa 

transaksi menggunakan mobile banking aman. 

4. Kebijakan keamanan dalam mobile banking memberikan saya perasaan 

bahwa mengirimkan informasi sensitif ke saluran umum mungkin tidak 

merugikan konsumen.  
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2.1.8 Kepuasan (Satisfaction ) 
 

Satisfaction merupakan faktor penting dalam sektor jasa, karena dapat 

sebagai pembeda dari persaing lain. Satisfaction bisanya berdasarkan pada barang 

dan jasa yang dijual oleh perusahaan.  

Menurut Keller (2009), satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

atau jasa (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka. Satisfaction yang tinggi dalam 

perkembangan usaha, dapat menciptakan ikatan emosional dengan merek atau 

perusahaan. Pelanggan yang merasa puas akan membeli produk atau jasa dan 

konsumen juga cenderung untuk merekomendasikan produk atau jasa layanan 

kepada orang lain (Angelova & Zekiri, 2011). 

Indikator dalam variabel satisfaction menurut Thakur (2014), adalah 

sebagai berikut:  

1. Konsumen berfikir bahwa konsumen membuat keputusan yang benar 

menggunakan M-banking.  

2. Pengalaman konsumen rasakan dalam menggunakan M-banking 

membuat konsumen puas.  

3. Secara umum, konsumen puas dengan cara M-banking melakukan 

transaksi. 

4. Secara umum, konsumen puas dengan layanan yang saya terima dari 

 M-banking. 
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2.1.9 Kesetiaan (Loyalty) 
 

Kesetian pelanggan cenderung mengacu kepada perilaku konsumen atau 

keinginan konsumen untuk menggunakan produk atau layanan yang sama terus 

menerus. Pelanggan yang loyalty merupakan pelanggan yang membeli barang 

atau jasa terus menerus. Loyalty merupakan faktor kunci untuk mencapai 

keberhasilan perusahaan secara berkelanjutan. 

Menurut Edvardsson, Johnson, Gustafsson, & Strandvik (2000), loyalty 

didefinisikan niat pelanggan yang cenderung akan membeli produk atau jasa di 

perusahaan yang sama. Membangun loyalty dapat dilakukan dengan berinteraksi 

dengan pelanggan, mengembangkan produk loyalitas seperti member, 

mempersonalisasi pemasaran dan menciptakan ikatan institutional (Keller, 

2009). Perusahaan terus berusaha meningkatkan loyalty pelanggan sampai 

konsumen memiliki tingkat loyalty yang sangat tinggi yang akan membuat 

konsumen merasakan ownership. Konsumen yang memiliki keterikatan dengan 

perusahaan sehingga konsumen berpendapat bahwa produk atau jasa sudah 

menjadi bagian dari konsumen yang tidak dapat dipisahkan. Hal yang dilakukan 

perusahaan untuk mencapai tingkat tersebut, perusahaan harus mengawasi 

presentase perpindahan pelanggan dan kehilangan pelanggan dapat dikurangi 

atau dihindari.  

 

 

 

Pengaruh Perceived Service..., Hapsari Hayu Windrati, Ma.-IBS, 2016



24 
 

   Indonesia Banking School 
 

 

Indikator dalam variabel loyalty menurut Thakur (2014), adalah sebagai 

berikut:  

1. Konsumen akan menggunakan atau terus menggunakan M-banking 

dimasa yang akan datang.  

2. Berikan konsumen kesempatan, konsumen akan memprediksi 

konsumen akan terus menggunakan atau terus menggunakan M-banking 

dimasa yang akan datang. 

3. Sangat mungkin bahwa konsumen akan terus menggunakan M-banking 

dimasa akan datang. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
No   NO Judul dan nama penulis Variabel Hasil Penelitian 

                        1 Ahmed Abu Sini, Yaser Almansour, and Bashar 
Almansour (2015) 
“The effect of E-banking on costumers satisfaction in 
financial service an empirical investigation on 
financial sector in Saudi Arabia” 

Variabel eksogen adalah perceived 
usefulness, perceived ease of use,  
perceived credibility and costumer 
attitude.  
Variabel endogen adalah costumer 
satisfaction . 

Faktor e-banking yang digunakan dalam 
penelitian seperti perceived ease of use, 
perceived usefulness, perceived 
credibility dan costumer attitude bahwa 
semua faktor berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan 
(satisfaction) pelanggan. 
 
Analisis kolerasi hasil menunjukkan 
positif dan signifikan dalam e-banking di 
Arab Saudi. 

2 Rakhi Thakur (2014) 
“What keeps mobile banking 
customers loyal?” 

Variabel eksogen adalah Usability dan 
Customer Service. 
Variabel intervening adalah costumer 
satisfaction dan trust. 
Variabel endogen adalah loyalty. 

Loyalitas pelanggan m-banking secara 
langsung dipengaruhi oleh 
Satisfaction dari layanan m-banking. 
Hasil menunjukkan usability dan 
costumer service dalam satisfaction 
memiliki pengaruh positif, sedangkan 
trust terhadap loyalty tidak signifikan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan ) 

No   NO Judul dan nama penulis Variable Hasil Penelitian 

   perceived risk tidak berpengaruh 
signifikan kepada satisfaction. 

3 Reji K.G & D. Sudharani R (2012) 
“An empirical study on service service quality 
perceptions and continuance in tention in mobile 
banking context in India” 
 

Variabel eksogen adalah perceived service 
quality, perceived  usefulness, perceived 
ease of use, perceived credibility, 
perceived risk.  
Variabel intervening adalah satisfaction. 
Variabel endogen adalah continuance 
intention. 

Peneilitian ini menunjukkan perceived 
service quality, perceived usefulness, 
perceived credibility memiliki pengaruh 
positif terhadap satisfaction dan 
satisfaction memiliki hubungan postif 
terhadap contituance intention. 
 
Perceived ease of use dan perceived risk 
terhadap tidak berpengaruh signifikan 
terhadap satisfaction. 

4 Kumari Kahandawa &Janaka Wijayanayake (2014) 
“Impact of Mobile Banking Services on Customer 
Satisfaction:A Study on Sri Lankan State Commercial 
Bank” 

Variabel eksogen adalah usefulness, ease 
of use, relative Advantage dan perception 
of risk user’s lifestyle and current needs. 
Variabel endogen adalah customer 
satisfaction on mobile banking service. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 
satisfaction pelanggan  terhadap layanan 
mobile banking dipengaruhi oleh 
perceived usefulness, perceived ease of 
use, relative advantage dan perception of 
risk user’s lifestyle and current needs. 
 
Penelitian ini memiliki hasil positif 
terhadap hipotesis yang diuji yang 
membahas faktor perbankan atau 
lembaga keuangan yang berfokus 
terhadap layanan perbankan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

No   NO Judul dan nama penulis Variabel Hasil Penelitian 

5 Immar Pertawijaya (2015) 
“Analisi Komperatif mobile technology acceptance 
model pada aplikasi Telkom T-money dan Mandiri e-
cash” 
 

Variabel eksogen adalah functionality, trust, 
innovativeness dan relationship drivers. 
Variabel intervening adalah perceived ease 
of use dan perceived usefulness.  
Variabel endogen adalah behavioral 
intention. 

Penelitian ini mengungkapkan hasil 
komparasi antara Telkom T-money dan 
Mandiri e-cash 
Perbandingan variabel Perceived 
Usefulness (PU), Perceived Ease Of Use 
(PEU), Innovativeness (INN) dan 
Functionality (F), Relationship Drivers 
(RD) dan Behavioral Intention (BI) pada 
aplikasi Telkom T-money lebih baik 
dibandingkan dengan aplikasi Mandiri e-
cash, sedangkan penerimaan pengguna 
aplikasi Telkom T-money dan Mandiri e-
cash berdasarkan variabel Trust (T) pada 
aplikasi Telkom T-money sama dengan 
penerimaan pengguna terhadap variabel 
Trust (T) pada aplikasi mandiri e-cash. 
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2.3 Rerangka Konseptual  

 Penelitian  ini merupakan modifikasi dari beberapa jurnal yang pertama 

adalah jurnal yang berjudul An empirical study on service service quality 

perceptions and continuance in tention in mobile banking context in India yang 

membahas variabel perceived service quality, perceived  usefulness, perceived 

ease of use, perceived credibility dan satisfaction. Penelitian ini dilakukan di India 

dengan objek penelitian pengguna baru mobile banking. Penelitian yang dilakukan 

oleh Thakur (2014), yang menyatakan bahwa satisfaction berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalty. Jurnal yang kedua adalah jurnal yang berjudul “What 

keeps mobile banking customers loyal?” penelitian yang dilakukan di India 

tentang menjaga agar pengguna mobile banking loyal. 

2.3.1 Perceived Service Quality terhadap Satisfaction  

Perceived service quality didefinisikan saat konsumen melakukan evaluasi 

atas layanan yang mereka dapatkan berdasarkan pada perasaan mereka dalam 

menggunakan layanan. Perceived service quality berpengaruh positif terhadap 

evaluasi layanan memenuhi standar tertentu atau dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Konsumen yang menggunakan layanan perbankan umumnya akan 

merasa satisfaction jika layanan yang diberikan memenuhi harapan konsumen 

(Jiang et al., 2006). 

Perceived service quality dalam mobile banking berorientasi pada sistem, 

dapat dimanfaatkan oleh konsumen tanpa berinteraksi secara langsung dan tidak 

ada keterlibatan manusia. Kualitas pelayanan dalam mobile banking dilihat dari 

kualitas sistem, kualitas jaringan dan kualitas informasi.  Perceived service quality 
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dan satisfaction memiliki peran penting untuk keberhasilan dan kelangsungan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan (Karim, 2014). Menurut Malik (2012), 

Persepsi dari pelayanan yang diterima dari suatu perusahaan dibandingkan oleh 

konsumen dengan ekspektasi konsumen sehingga membuat perceived service 

quality, jika konsumen perceived service quality yang bagus dan sesuai dengan 

harapan konsumen akan berdampak pada satisfaction konsumen .  

H1: Perceived service quality berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction  

2.3.2 Perceived Usefulness terhadap Satisfaction 

Perceived usefulness merupakan salah satu kunci untuk mengukur sikap 

konsumen terhadap teknologi baru (Juniwati, 2014). Salah satu teknologi yang 

membantu konsumen untuk melakukan kegiatan perbankan dimana saja dan 

kapan saja dengan menggunakan mobile banking. Mobile banking  dapat membuat 

konsumen merasakan satisfaction, karena saat konsumen yakin bahwa layanan 

mobile banking menawarkan manfaat lebih (perceived usefulness) dari teknologi 

yang sebelumnya seperti internet banking, ATM, kartu debit dan kartu kredit akan 

berpengaruh terhadap satisfaction pelanggan (Kahandawa & Wijayanayake, 

2014).  

H2: Perceived Usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction  
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2.3.3 Perceived Ease Of Use terhadap Satisfaction 

Perceived ease of use didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

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

Manfaat dan perceived ease of use adalah merupakan faktor yang mempengaruhi 

penerimaan dalam menggunakan sistem informasi atau teknologi baru. 

Konsumen mengungkapkan bahwa setiap sistem perceived ease of use 

akan menciptakan dampak positif terhadap pelanggan dan hal itu menyebabkan 

satisfaction pelanggan (Kahandawa & Wijayanayake, 2014). 

H3: Perceived ease of use berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction  

2.3.4 Perceived Credibility  terhadap Satisfaction 

Perceived credibility didefinisikan sebagai persepsi perlindungan terhadap 

pengguna atas rincian transaksi yang dilakukan dan data pribadi yang diakses 

secara tidak resmi (Adesina Aeronke A and Ayo Charles, 2014). Kepercayaan dari 

pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk penyedia layanan dan jika 

kepercayaan pelanggan tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif 

kepada pelanggan dan menyebabkan terbaginya informasi pribadi yang 

menyebabkan konsumen akan pergi dan tidak menggunakan layanan tersebut lagi 

(Cudjoe, Anim, & Nyanyofio, 2015). Keamanan menjadi perhatian khusus bagi 

bank (Cudjoe et al., 2015).  

Menurut Williamson (2005), memberi pengetahuan kepada konsumen 

dalam hal tingkat kemanan, kepercayaan dan privasi yang umumnya digunakan 
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dalam perbankan online diseluruh dunia karena hal tersebut dapat meningkatkan 

satisfaction kepada konsumen. Menurut Balasubramanian et,al (2003) dalam (Gil-

Lafuente, Anna M., Gil-Lafuente, Jaime, 2012), perceived credibility memiliki 

pengaruh besar pada satisfaction. 

H4: Perceived credibility berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction 

2.3.5 Satisfaction terhadap Loyalty  

Satisfaction  merupakan suatu sikap yang menggabungkan antara kepuasan 

dengan atribut produk atau layanan (Surprenant, 2015). Menurut Alan Wilson & 

Valarie A. Zeithaml (2012), satisfaction adalah respon dari pemenuhan kebutuhan 

konsumen yaitu pendapat bahwa “produk atau fitur dalam pelayanan dari produk 

dan jasa tersebut dapat meningkatkan satisfaction dalam mengkonsumsi produk 

atau jasa. Salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan 

membuat pelanggan satisfaction.  

Pelanggan yang sangat puas akan setia untuk waktu yang lama, membeli 

lagi ketika perusahaan meluncurkan produk baru dan memperbaharui produk 

lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada 

orang lain, konsumen tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak telalu 

sensitif dengan harga (Keller, 2009).  

H5: Satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap loyalty 

 

 

Pengaruh Perceived Service..., Hapsari Hayu Windrati, Ma.-IBS, 2016



32 
 

   Indonesia Banking School 
 

 

 

2.4 Model Penelitian  
 
 

Gambar 2. 6 Model Penelitian 

 

 

 
 

                                                
  

                                   
                                                                                                  
                                    
 

                                                
                                     

 
Sumber : Ravindran (2012) & Thakur (2014) 

 
Berdasarkan model penelitian tersebut. Peneliti mengajukan beberapa hipotesis 

sebagai berikut :  

H1 : Perceived service quality pengaruh positif signifikan terhadap satisfaction  

H2 : Perceived usefulness pengaruh positif signifikan terhadap satisfaction  

H3 : Perceived ease of use pengaruh positif signifikan terhadap satisfaction  

H4 : Perceived credibility pengaruh positif signifikan terhadap satisfaction  

H5 : Satisfaction pengaruh positif signifikan terhadap loyalty 

Perceived 
service quality 

Perceived 
usefullness 

Perceived ease           
of use   

Perceived 
credibility  

 

Satisfaction 

 

Loyalty  

 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

H1 (+) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Objek dalam peneilitian ini adalah pengguna mandiri e-cash yang berusia 

17 tahun ke atas dan yang sudah menggunakan mandiri e-cash di Indonesia. 

Penentuan usia dalam objek penelitian ini didasarkan, karena umur 17 tahun 

sudah dianggap dewasa secara hukum dan sudah bisa bertanggung jawab terhadap 

pilihan mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen 

untuk loyalty terhadap pengguna mandiri e-cash, meliputi perceived service 

quality, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived credibility dan 

satisfaction. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  
 

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan dalam sebuah 

penelitian yang berisi serangkaian prosedur yang diperlukan dalam memperoleh 

informasi yang terstruktur untuk menjawab pemasalahan penelitian (Hair, Black, 

Babin, & Anderson, 2010).  

  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (descriptive). Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk membantu pembuat keputusan 

untuk menentukan dan memilih alternatif yang terbaik dalam memecahkan 

masalah (Malhotra, 2010). Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif 
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dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross 

sectional. Cross sectional design adalah jenis rancangan riset dengan cara 

mengumpulkan sekali untuk informasi mengenai sampel tertentu dari elemen 

populasi (Malhotra, 2010). 

 

3.3 Metode Penghimpunan Data 

Penghimpunan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan 

sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk 

menyelesaikan masalah penelitian (Malhotra, 2010). Data primer 

diperoleh dari responden secara langsung. Data primer yang 

diperoleh dari objek penelitian melalui observasi langsung dan tidak 

langsung, serta pengisian kuesioner dengan menggunakan google 

form yang diberikan kepada responden pengguna mandiri e-cash. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung 

penyelesaian penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder berisikan 

informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian yang dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari 

buku, jurnal, majalah, internet, dan sumber lain guna mendukung 

penelitian ini. 
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3.4  Populasi dan Sample  
 

  Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin 

buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Zikmund, Babin, Carr, & 

Griffin, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna mandiri e-cash. 

 Sampel adalah kumpulan dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan 

yang terdiri dari sebagian target populasi dan dipilih yang sesuai untuk mewakili 

suatu populasi lalu melakukan pemilihan beberapa elemen dari suatu populasi 

untuk mewakili populasi tersebut yang disebut sebagai sampling (Zikmund et al. 

2013). Metode pengambilan sampling adalah non probabilitas dengan 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan untuk dijadikan sampel (Malhotra, 2010). 

Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang diambil memiliki karakteristik 

tertentu. Karakteristik tersebut antara lain : 

a. Pengguna mandiri e-cash  

b. Pengguna mandiri e-cash berusia 17 tahun keatas 

c. Pengguna rekening ponsel  

d. Nasabah suatu bank 

 Jumlah sampel dikali 5 sesuai dengan pedoman ukuran sampel. 

Menurut Hair et al., (2010), pedoman ukuran sample tergantung dari jumlah 

indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam penelitian ada 25 

item, dikali 5 menjadi 125 responden pengguna mandiri e-cash. Jumlah sampel 

sebanyak 125 orang maka penelitian ini akan menggunakan model SEM 
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(Structural equation modeling) dengan estimasi Maximum likelihood estimation 

(MLE) dimana sampel dibawah 300. Menurut Hair et al., (2010), data harus 

melebihi 100 tetapi tidak melebihi 200 karena untuk menghindari overfitting data, 

selain itu dalam menetukan ukuran sampel harus berdasarkan set of factor. 

Sample yang terlalu besar membutuhkan waktu yang lebih banyak dan mahal, 

sedangkan hasil dari  SEM sudah mewakili hasil yang dapat dipercaya (Hair et al., 

2010) 

3.5 Operasionalisasi Variable 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perceived service 

quality, perceived usefulness, perceived ease of use dan perceived credibility 

memberikan pengaruh positif atau tidak terhadap satisfaction. Satisfaction 

memiliki pengaruh positif atau tidak kepada loyalty. Penelitian ini menggunakan 

skala perhitungan interval 1-7. Memperoleh hasil dalam penelitian ini, peneliti 

harus melakukan pengukuran untuk masing-masing variabel. Pengukuran–

pengukuran setiap variabel adalah sebagai berikut: 

  Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 
Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Perceived 
Service 
Quality 
(PSQ) 

Kualitas dari layanan 
yang dirasakan oleh 
pelanggan mobile 
banking terbentuk dari 
kulitas dari sistem 
(SQ), kualitas informasi 
(IQ), dan kualitas 
jaringan (NQ) 
 

(Ravindran, 2012) 

PSQ1:Saya mengoperasikan 
mandiri e-cash benar-benar 
cepat. 
PSQ2:Sistem yang digunakan 
dalam mandiri e-cash terpercaya. 
PSQ3:Saya mendapatkan 
performa operasi yang dilakukan 
melalui mandiri e-cash akurat 
dan spesifik sesuai permintaan 
saya. 

Interval 
1-7 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 
Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
  PSQ4: Saya menemukan operasi 

yang dilakukan melalui mandiri e-
cash lengkap dan tanpa kerusakan 
apapun.  
PSQ5: Layanan mandiri e-cash 
dapat digunakan dimana saja saya 
butuhkan.   
PSQ6: Saya tidak pernah 
menghadapi kendala dalam 
terhubung ke mandiri e-cash. 
 

 (Ravindran, 2012) 

 

Perceived 
Usefulness 
(PU) 

Tingkat seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan sistem 
tertentu akan 
meningkatkan atau 
kinerja pekerjaannya 
 

(Davis, 1989) 

PU1:Saya mampu menyelesaikan 
kegiatan perbankan saya dengan 
cepat dengan menggunakan 
mandiri e-cash.  
PU2:Saya dapat melakukan bisnis 
dalam dunia perbankan 24 
jam/hari dengan menggunakan 
mandiri e-cash.  
PU3: Saya mendapatkan mandiri 
e-cash untuk meningkatkan 
efisiensi dalam memanfaatkan 
layanan perbankan. 
PU4: Saya mendapatkan mandiri 
e-cash untuk meningkatkan 
efektivitas dalam memanfaatkan 
layanan perbankan.  
PU5: Mandiri e-cash membantu 
saya dalam mengetahui kondisi 
rekening saya dengan cepat. 
 

(Ravindran, 2012) 

Interval 
1-7 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 
Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Perceived 
Ease of 
Use 
(PEOU) 

Tingkat seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan sistem 
tertentu (teknologi)  
tidak membutuhkan 
usaha  
 

(Davis, 1989) 

PEOU1: Saya dapat mempelajari 
dengan mudah cara menggunakan 
mandiri e-cash. 
PEOU2: Petunjuk dalam  sistem 
mandiri e-cash jelas dan mudah 
dimengerti. 
PEOU3:Saya menemukan  sistem 
mandiri e-cash untuk digunakan. 
 

(Ravindran, 2012) 

Interval 
1-7 

Perceived 
Credibility 
(PC) 

Persepsi perlindungan 
dari rincian transaksi 
dan data pribadi yang 
diakses secara tidak 
resmi/ sah  
 

(Ravindran, 2012) 

PC1: Saya merasa  data pribadi 
saya dilindungi di mandiri e-cash.  
PC2: Saya merasa rincian dari 
transaksi keuangan saya tidak 
diungkapkan kepada siapapun. 
PC3: Peraturan keamanan mandiri 
e-cash membuat saya merasa 
aman melakukan transaksi di 
mandiri e-cash. 
PC4:Peraturan keamanan dari 
mandiri e-cash membuat saya 
aman mengirimkan informasi 
melalui saluran umum (public 
channel). 
 

(Ravindran, 2012) 

Interval 
1-7 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel (lanjutan) 
Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Satisfaction 
(Sat) 
 

 
 
Efek dari kondisi 
pelanggan yang 
dihasilkan dari 
evaluasi secara 
keseluruhan yang 
membuat hubungan 
antara pelanggan 
dengan penyedia 
layanan membuat 
transaksi menjadi 
lebih sering 
 
(Anderson, Fornell, & 

Lehmann, 1994) 

Sat 1 : Saya fikir, saya membuat 
keputusan yang benar untuk 
menggunakan mandiri e-cash. 
Sat2: Pengalaman saya,  saat 
menggunakan mandiri e-cash 
dapat membuat saya puas. 
Sat3 : Secara umum, saya puas 
dengan cara mandiri e-cash dalam 
transaksi. 
Sat4: Secara umum, saya puas 
dengan layanan yang saya terima 
dalam menggunakan mandiri e-
cash. 
 
 

(Thakur, 2014) 

Interval 
1-7 

Loyalty  
(L) 

Niat pelanggan atau 
kecenderungan 
pelanggan untuk 
membeli dari 
perusahaan yang sama 
secara terus menerus 
 

(Edvardsson et 
al.,2000) 

L1: Saya tetap menggunakan 
mandiri e-cash dimasa yang akan 
datang.  
L2: Berdasarkan pilihan yang ada, 
saya akan tetap menggunakan 
mandiri e-cash dimasa yang akan 
datang. 
L3:Kemungkinan saya akan tetap 
menggunakan mandiri e-cash di 
masa yang akan datang. 
 

(Thakur, 2014) 

Interval 
1-7 

 
3.6 Metode Pengolah Data  

 
 Metode analisis yang digunakan dalam peneilitian ini menggunakan SEM 

(Structural Equation Model). Penelitian ini menggunakan metode SEM karena 

dapat menampilkan konsep yang diamati dan dapat menjelaskan model secara 

keseluruhan. Menggunakan SEM membutuhkan perangkat lunak komputer 

(computer software) dalam penelitian ini akan menggunakan Amos versi 2.1. 
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SEM memiliki dua bagian yaitu model struktural (Structural Model) dan 

pengujian model SEM dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu measurement 

model dan structural model. Menurut Wijanto (2008), ada beberapa tahapan 

pokok yang dilalui dalam prosedur penggunaan SEM dalam sebuah kegiatan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap 1 : Spesifikasi model (model specification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang 

akan diestimasi. Spesifikasi model penelitian, yang merepresentasikan 

permasalahan yang diteliti, adalah penting dalam SEM. Langkah-langkah di 

bawah ini, penelitian dapat memperoleh model yang diinginkan: 

a). Spesifikasi model pengukuran 

Model dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel laten adalah 

perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of use, 

perceived credibility, satisfaction dan loyalty. Variabel endogen yang 

merupakan variabel terikat (dependent) dalam model, dalam penelitian ini 

adalah perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of 

use dan perceived credibility. Model penelitian ini memiliki variabel 

eksogen yang muncul sebagai variabel bebas (independent) pada semua 

persamaan yang ada dalam model. Variabel eksogen dalam penelitian ini 
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adalah loyalty. Variabel antara (variable intervening) merupakan variabel 

yang mempengaruhi antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam 

penelitian ini adalah satisfaction. 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah 

variabel yang dapat diamati (indikator). Metode survei dalam peneltian ini 

menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili 

sebuah variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 5 variabel 

teramati dikarenakan terdapat 25 pertanyaan pengukuran. 

Tahap II : Identifikasi (identification) 

Menurut Wijanto (2008), Secara garis besar ada 3 kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan yaitu: 

1. Under-identified model 

Model dengan  jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah 

data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance 

dari variabel-variabel teramati). Model under-identified model di 

kategorikan jika degree of freedom negatif (-). Identifikasi sudah 

menunjukkan under-identified maka tidak perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. 

2. Just-identified model 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data yang 

diketahui. Just-identified model dikategorikan memiliki degree of 

freedom nol, karena model sudah teridentifikasi maka tidak perlu 

dilakukan estimasi dan penilaian model. 
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3. Over-identified model 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari jumlah 

data yang diketahui. Model yang over-identified mempunyai degree of 

freedom positif ( + ), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian model. 

Tahap III : Estimasi (estimation) 

Identifikasi dari model penelitian ini adalah over-identiified, maka 

tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari 

parameter-parameter yang ada didalam model. Penelitian ini SEM yang 

digunakan adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara 

interatif akan meminimisasikan fungsi F(S, ∑( Ө)) sebagai berikut : 

FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑ˉ¹ ( Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑(Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution dan S mempunyai wishart distribution Bollen 

(1989) dalam (Wijanto, 2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel 

teramati (X dan Y) dalam model. 

Tahap IV : Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir 

dari parameter-parameter yang diestimasi. Tahap ini, akan memeriksa 

tingkat kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas 

model pengukuran dan signifikansi koefisien-koefisien dari model 

struktural (Wijanto, 2008). Menurut Hair et al., (1998) dalam (Wijanto, 
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2008), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu : 

a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data 

dengan model. Menilai GOF dalam menggunakan SEM tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti pada teknik multivariant yang lain 

(multiple regression, discriminant analysis, MANOVA dan lain-lain). 

Peneliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. 

Uji kecocokan yang akan dilakukan yaitu : 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan 

untuk menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut :  

RMSEA =  

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05 < 

RMSEA ≤ 0.08 menunjukkan good fit. 

 Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini 

menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model 

dasar. Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang 

mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian 
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yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai karena indeks 

ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak 

dipengaruhi oleh faktor kerumitan model. Tolak ukur agar model 

tersebut layak adalah CFI> 0.90 dan marginal fit berada pada rentang 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90. 

 CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF adalah sebagai berikut:  

 

Tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  

good fit. 

b. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk 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  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). 

2. Uji Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas yang 

tinggi menujukkan bahwa indikator-indikator memiliki konsistensi 

yang tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). 
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Mengukur reliabilitas dalam SEM menggunakan composite 

reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance 

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al., 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  

  Standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel yang diteliti (Hair et al., 2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut :  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 =  

N adalah banyaknya indikator atau variabel dari model pengukuran. 

Menurut Hair et al., (2010), menyatakan bahwa sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya 

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance 

extracted) ≥ 0,50. 
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3.7 Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 
 

Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden 

(Maholtra, N. K., 2005).  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui:  

1) Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa 

baik instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). Validitas dapat 

diukur dengan beberapa syarat, diantaranya adalah nilai kaiser meyer-

olkin, measure of sampling adequacy (KMO & MSA), bartlett’s test of 

sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor 

loading of component matrix (Hair et al., 2010). Nilai Nilai KMO & MSA 

lebih besar dari 0,5, nilai diagonal anti-image correlation matrix lebih 

besar dari 0,5, nilai “cummulative %” dari total variance explained lebih 

besar dari 60%, dan nilai factor loading lebih besar sama dengan 0,5, 

maka instrumen tersebut dinyatakan valid. 

2) Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur 
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reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure 

(ukuran reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran 

ekstrak varian).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Objek penelitian  

4.1.1 Mandiri e-cash 

Bank mandiri merupakan Bank Usaha Milik Negara karena Negara 

Kesatuan Republik Indonesia memiliki 60% saham dari bank mandiri. Bank 

mandiri didirikan pada 2 Oktober 1988, sebagai bagian dari program pemerintah 

restukturasi perbankan. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank 

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Export Import Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia dilebur menjadi bank mandiri.  

Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Export Import Indonesia dan 

Bank Pembangunan Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan 

perekonomian Indonesia. Bank mandiri memberikan banyak kontribusi dalam 

dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Empat bank tersebut menutup 194 

kantor cabang yang saling berdekatan satu sama lain dan mengurangi jumlah 

karyawan.  

Pencapaian penting bank mandiri adalah penggantian secara menyeluruh 

platform teknologi dan investasi awal untuk melakukan konsolidasi sistem yang 

ada. Bank mandiri mulai melakukan program penggantian platform yang 

berlangsung selama tiga tahun. Program tersebut difokuskan untuk meningkatkan 

kemampuan penetrasi pada segmen retail banking. 
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Tahun 2005 bank mandiri telah memiliki 829 cabang yang tersebar 

diseluruh Indonesia dan enam cabang di luar negeri untuk melayani nasabahnya. 

Bank mandiri memiliki tiga anak perusahaan utama, yaitu bank syariah mandiri, 

bank sekuritas dan axa mandiri.  

Nasabah bank mandiri terdiri dari atas berbagai segmen yang merupakan 

roda utama pergerakan ekonomi Indonesia, sehingga bank mandiri harus terus 

berinovasi membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah bank mandiri. 

Produk-produk bank mandiri terdiri dari mandiri tabungan, mandiri tabungan 

bisnis, mandiri giro, mandiri giro valas, mandiri deposito, mandiri deposito valas, 

mandiri debit, mandiri KPR, e-money, mandiri e-cash dsb. 

Mandiri e-cash merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. 

Bank Mandiri (persero) Tbk. Mandiri e-cash diluncurkan pada tahun 2014, pada 

tahun yang sama Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT). Mandiri e-cash adalah uang elektronik berbasis server yang 

memanfaatkan teknologi di handphone dan USSD atau disebut sebagai uang di 

handphone, yang memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang bank mandiri. 

Mandiri e-cash merupakan aplikasi yang mengabungkan social 

networking dengan transaksi perbankan dalam satu aplikasi. Mandiri e-cash tidak 

harus menggunakan aplikasi karena semua telepon genggam dapat mengakses 

mandiri e-cash dengan menggunakan USSD dengan mengetik *141*6# kemudian 

pilih call/panggil. 
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Pengguna mandiri e-cash digolongkan menjadi 2 yaitu pengguna 

unregistered dan registered. Pengguna unregistered adalah pemegang mandiri e-

cash yang baru melakukan pendaftaran menggunakan data singkat berupa nama, 

tanggal lahir dan email (opsional) dan harus mengupgrade mandiri e-cash ke 

cabang bank mandri terdekat. Pengguna registered adalah nasabah bank mandiri 

yang menggunakan produk mandiri e-cash. Pengguna unregistered memiliki 

saldo maksimal hanya Rp 1.000.000 dan dapat digunakan untuk bayar beli dan isi 

ulang tetapi tidak dapat melakukan fitur transaksi dan tarik tunai sebelum 

mengupgrade mandiri e-cash. Pengguna registered memiliki batas saldo 

maksimal Rp 5.000.000 dan dapat menggunakan semua fitur yang ada di mandiri 

e-cash tanpa harus upgrade dikantor cabang bank mandiri. Mandiri e-cash  tidak 

memiliki saldo minimum (0) dan tidak mendapatkan bunga dan tidak dipotong 

biaya administrasi perbulan. Transaksi maksimal mandiri e-cash sebesar Rp 

20.000.000. 

Fitur yang dapat dinikmati oleh pengguna mandiri e-cash adalah informasi 

saldo dan history transaksi, isi ulang saldo mandiri e-cash dari e-channel yang 

bekerjasama dengan bank mandiri, transfer ke ATM bersama, transfer ke nomor 

telepon seluler lainnya, rekening giro/tabungan bank mandiri, dapat tarik tunai di 

ATM/ retail store, dan dapat bayar/ beli tagihan pada merchant-merchant yang 

bekerjasama dengan bank mandiri. Gambar berikut menunjukkan bagaimana cara 

penggunaan mandiri e-cash :  
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Gambar 4. 1 Cara Penggunaan Mandiri e-cash      

 
Sumber : ( http://www.bankmandiri.co.id/ diakses pada 8 Februari 2016 pukul 13.56) 

4.2 Wording Test  

  Wording test diberikan kepada 5 orang responden. Tujuan dari wording test 

untuk mengetahui apakah indikator yang digunakan sudah pahami atau belum 

oleh responden. Kuesioner yang akan di sebarkan, sebaiknya dilakukan wording 

test pada responden. Kuesioner harus dikelola dengan menggunakan wawancara 

pribadi untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik pada masalah seperti 

kalimat ambigu dan yang tidak dapat dipahami oleh responden. 
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Tabel 4. 1 Wording Test Kuisioner 
Variabel Measurment Asli Measurement 

Awal 
Komentar Measurement 

baru 
Perceived 
Ease of use 
(PEOU) 

PEOU1 : I could 
learn to use MB 
easily 
 
 
 
(Ravindran, 2012) 

PEOU1: Saya 
dapat mempelajari 
cara menggunakan 
mandiri e-cash 
dengan mudah 
 

(Ravindran, 2012) 

Kata 
mengguna 
kan mandiri 
e-cash 
dengan 
mudah 

PEOU1: Saya 
dapat 
mempelajari 
dengan mudah 
cara 
menggunakan 
mandiri e-cash 

Satisfaction 
(sat) 

Sat 2: the 
experince that I 
have in using m-
banking has been 
satisfaction 
 
 
 

(Thakur, 2014) 

Sat2: Pengalaman 
yang saya dapat 
dalam 
menggunakan 
mandiri e-cash 
dapat membuat 
saya puas 
 

(Thakur, 2014) 

Kata 
dapat 
dalam 
dihilangkan 

Satis2: 
Pengalaman 
saya, 
menggunakan 
mandiri e-cash 
dapat membuat 
saya puas 

Loyalty (L) L1: i will use/ 
continue using m-
banking in the 
future 
 
 

(Thakur, 2014) 

L1: Saya akan 
menggunakan 
mandiri e-cash 
untuk seterusnya 
dimasa yang akan 
datang 

(Thakur, 2014) 

Kata untuk 
seterusnya 
dihilangkan 
diganti 
terus 

L1: Saya akan 
terus 
menggunakan 
mandiri e-cash 
dimasa depan 

Perceived 
credibility  
(PC) 

PC4: The security 
olicies of MB 
gave me the 
feeling that 
sending sensitive 
information to 
public channel 
may not harm me 
 
 
 
 
(Ravindran, 2012) 

PC4: Peraturan 
keamanan dari 
mandiri e-cash 
membuat saya 
mengirimkan 
informasi melalui 
saluran umum 
(public channel ) 
akan 
membahayakan 
saya 
 

(Ravindran, 2012) 

Kata tidak 
akan 
membahaya
kan saya  
diganti 
aman 

PC4: Peraturan 
keamanan dari 
mandiri e-cash 
membuat saya 
aman 
mengirimkan 
informasi 
melalui saluran 
umum (public 
channel) 

Sumber : Hasil wawancara dengan 5 orang responden 
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4.3 Uji Validias dan Reabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas ( Pre-Test ) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Anti image matrices (MSA) 

dan factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut:  

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 
Validitas 

Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥  0,5 ≤ 
0,05 ≥ 0,5 ≥ 0,5 Valid 

Perceived 
Service 
Quality  

1. Saya 
mengoperasikan 
mandiri  

    e-cash benar-benar 
cepat  

0,853 0.000 

0,888 0,885 Valid 

2. Sistem yang 
digunakan dalam 
mandiri e-cash 
terpercaya 

0,850 0,925 Valid 

3. Saya mendapatkan 
performa operasi 
yang dilakukan 
melalui mandiri e-
cash akurat dan 
spesifik sesuai 
permintaan saya  

0,863 0,889 Valid 

4. Saya menemukan 
operasi yang 
dilakukan melalui 
mandiri e-cash 
lengkap dan tanpa 
kerusakan apapun 

0.789 0,529 Valid 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (lanjutan) 
Validitas 

Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥  0,5 ≤ 
0,05 ≥ 0,5 ≥ 0,5 Valid 

 5. Layanan mandiri 
e-cash dapat 
digunakan dimana 
saja saat saya 
butuhkan   

  

0,833 0,847 Valid 

6. Saya tidak pernah 
mengalami kendala 
dalam terhubung 
ke mandiri e-cash 

0,852 0,817 Valid 

Perceived 
Usefulness 

1. Saya mampu 
menyelesaikan 
kegiatan perbankan 
saya lebih cepat 
dengan 
menggunakan 
mandiri e-cash 

0,877 0,000 

0.817 0.929 Valid 

2. Saya dapat 
melakukan bisnis 
dalam dunia 
perbankan 24 jam/ 
hari dengan 
menggunakan 
mandiri e-cash 

0,902 0,825 Valid 

3. Saya mendapatkan 
mandiri e-cash  
untuk 
meningkatkan 
efisiensi dalam 
memanfaatkan 
layanan perbankan 

0,917 0,760 Valid 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (lanjutan) 
Validitas 

Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥  0,5 ≤ 
0,05 ≥ 0,5 ≥ 0,5 Valid 

 5. Mandiri e-cash 
membantu saya 
dalam mengetahui 
kondisi rekening 
saya dengan cepat 

  0,875 0,885 

 
 

Valid 
 
 

 

Perceived 
Ease of 
Use 

1. Saya dapat 
mempelajari dengan 
mudah cara 
menggunakan 
mandiri e-cash  

0,681 0,000 

0,645 0,889 

 
Valid 

 
 

2. Petunjuk dalam 
sistem mandiri e-
cash jelas dan 
mudah dimengerti 

0,641 0,893 
 

Valid 
 

3. Saya menemukan 
sistem mandiri e-
cash mudah untuk 
digunakan  

0,824 0,787 Valid 
 

Perceived 
Credibility 

1. Saya merasa data 
pribadi saya 
dilindungi di 
mandiri e-cash 

0,835 0,000 

0,893 0,817 Valid 

2. Saya merasa rincian 
dari transaksi saya 
tidak diungkapkan 
kepada siapapun 

0,860 0,858 Valid 

3. Peraturan keamanan 
mandiri e-cash 
membuat saya 
merasa aman 
melakukan transaksi 
menggunakan 
mandiri e-cash 

0,860 0,858 Valid 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (lanjutan) 
Validitas 

Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥  0,5 ≤ 0,05 ≥ 0,5 ≥ 0,5 Valid 
 4. Peraturan keamanan 

dari mandiri e-cash 
membuat saya aman 
mengirimkan 
informasi melalui 
saluran umum 
(public channel) 

  0,860 0,858 Valid 

Satisfaction 

1. Saya fikir, saya 
membuat keputusan 
yang benar untuk 
menggunakan 
mandiri e-cash  

0,797 0,000 

0,757 0,898 Valid 

2. Pengalaman saya, 
saat menggunakan 
mandiri e-cash dapat 
membuat saya puas  

0,807 0,868 Valid 

3. Secara umum, saya 
puas dengan cara 
mandiri e-cash saat 
melakukan transaksi  

0,790 0,878 Valid 

4. Secara umum, saya 
puas dengan layanan 
yang saya terima 
dalam menggunakan 
mandiri e-cash  

0,848 0,833 Valid 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) (lanjutan) 
Validitas 

Laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥  0,5 ≤ 
0,05 ≥ 0,5 ≥ 0,5 Valid 

Loyalty 

1  Saya akan terus 
menggunakan mandiri 
e-cash dimasa depan 

0,714 0,000 

0,676 0,919 Valid 

2  Berdasarkan piihan 
yang ada, saya akan 
tetap menggunakan 
mandiri e-cash dimasa 
yang akan datang 

0,671 0,922 Valid 

3  Kemungkinan 
besar saya tetap 
menggunakan mandiri 
e-cash dimasa yang 
akan datang 
 

0,846 0,851 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

  Disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner dari 

enam variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam 

peneltian ini. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam 

instrumen penelitian memenuhi nilai yang telah diisyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan dalam pre-test adalah valid. Tidak 

perlu ada indikator yang disingkirkan atau dibuang, semua indikator dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

4.3.2 Hasil Uji Realiable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. 

Melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam 
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kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 

2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian.  

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas Data (pre-test) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of 

use, perceived credibility, satisfaction dan loyalty memiliki cronbach’s alpha ≥ 

0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap 

dan konsisten.  

4.4 Profil Responden  

Profil responden menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir 

pekerjaan dan rata-rata pendapatan perbulan. 

Variable Cronbach’s Alpha Kriteria 

perceived service 
quality 0,898 Reliable 

perceived 
usefulness 0,906 Reliable 

perceived ease of 
use 0,817 Reliable 

perceved 
credibility 0,888 Reliable 

satisfaction 0,890 Reliable 

loyalty 0,879 Reliable 
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4.4.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4. 2 Jenis Kelamin Responden 

Laki-laki
38%

Perempuan 
62%

 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel  

 Gambar 4.2 grafik menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 125. Sebanyak 48 responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan 

responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 77 orang. Total 

keseluruhan responden sebanyak 125 responden, maka prosentase pria adalah 

38% sedangkan prosentase perempuan adalah 62%.  
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4.4.2. Usia Responden   

Sub-bab ini dijelaskan usia responden, hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil responden seperti 

sebelumnya.  

Gambar 4. 3 Usia Responden 

17-23 tahun
78%

24-30 tahun
19%

31-40 tahun
2%

> 56 tahun
1%

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini adalah responden yang berusia 17 tahun hingga 23 tahun yang 

berjumlah 98 orang atau sebesar 78%, lalu responden yang berusia 24 tahun 

hingga 30 tahun berjumlah 24 orang atau sebesar 19%, sedangkan untuk 

responden yang berusia 31 tahun hingga 40 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 

2% dan responden yang berumur lebih dari 56 tahun berjumlah 1 orang atau 

sebesar 1%. 
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4.4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sub-bab ini dijelaskan tingkat pendidikan teserakhir pada responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti 

pada profil responden sebelumnya 

Gambar 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.4 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) 

yang berjumlah 71 orang atau sebesar 56,8%, lalu responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir SMA/sederajat berjumlah 39 orang atau sebesar 31,2%, 

dilanjutkan dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 14 orang 

atau sebesar 11,2%, dan kemudian untuk responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir Pascasarjana (S2) yang berjumlah 3 orang atau sebesar  2,4%. 
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4.4.4 Pekerjaan Responden  

Sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti pada profil 

responden sebelumnya. 

Gambar 4. 5 Pekerjaan Responden 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah pelajar/ mahasiswa 

yang berjumlah 70 orang atau sebesar 56 %, lalu responden yang bekerja sebagai 

pegawai swasta sebesar 37 orang atau 29,6%. Wiraswasta yang berjumlah 11 

orang atau sebesar 8,8 % sedangkan yang bekerja sebagai pegawai negeri 

berjumlah 5 orang atau sebesar 4%, pekerjaan lain-lain seperti guru dan ibu rumah 

tangga sebesar 2 orang atau sebesar 1,6%.  
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4.4. 5   Total Rata-rata Pendapatan Perbulan responden  

Sub-bab ini dijelaskan total rata-rata pendapatan perbulan responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil presentase seperti 

pada profil responden sebelumnya. 

Gambar 4. 6 Total Rata-rata Pendapatan Perbulan Responden 

   Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Total rata-rata pendapatan responden perbulannya dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah Rp 500.0000 – 1.000.000 yang berjumlah 65 orang, lalu 

responden dengan total rata-rata pendapatan perbulan sekitar Rp 1.000.000–

5.000.000 berjumlah 41 orang. Responden berpendapatan Rp 5.000.000– 

15.000.000 perbulan berjumlah 15 orang, untuk responden dengan total rata-rata 

pendapatan perbulan lebih dari 15.000.000 berjumlah 2 orang dan responden 

dengan rata-rata pendapatan perbulan lain-lainnya seperti Rp 50.000 dan Rp 

300.000 sebanyak 2 orang. 
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4.5 Hasil Analisis Data 

 Metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab sebelumnya, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 

kecocokan model dengan data yang ada, selain AMOS 21, software pendukung 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

4.5.1. Spesifikasi Model 

Penelitian ini membuat spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari 

model struktural (structural model) dan model pengukuran (measurement model). 

Model struktural digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara 

variabel laten atau dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis 

yang dibentuk. Model pengukuran tidak jauh berbeda dengan penggambaran 

model struktural, perbedaannya terletak antar variabel teramati (observed 

variable) dengan variabel laten yang terkait. Dua model tersebut digambarkan 

dalam path diagram. 

4.5.2. Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif. Pengolahan data dengan model pengukuran (measurement model) 

Pengaruh Perceived Service..., Hapsari Hayu Windrati, Ma.-IBS, 2016



64 
 

   Indonesia Banking School 
 

 

penelitian dapat mengidentifikasi kategori data, yang diperoleh hasil degree of 

freedom dengan berikut: 

Tabel 4. 4 Computation of Degrees of Freedom 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified, seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model, sebelum melakukan estimasi harus melakukan uji validitas dan 

uji reabilitas. 

4.5.3. Uji Model Pengukuran 

4.5.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Construct validity adalah validitas yang terkait dengan kemampuan suatu 

alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukur. Menurut Hair 

et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika 

muatan faktor standarnya (standardized loading factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 

0.70.  

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

Number of distinct sample moments  325 

Number of distinct parameters to be 
estimated  65 

Degrees of freedom (325 - 65)  260 
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akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (AVE) ≥ 0.50. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading Kesimpulan AVE 

>0.5 
CR 
>0.7 Kesimpulan 

Perceived 
Service 
Quality  

PSQ1 0,864 Valid 

0,702 0,934 
 
Reliable  
 

PSQ2 0,866 Valid 
PSQ3 0,883 Valid 
PSQ4 0,819 Valid 
PSQ5 0,823 Valid 
PSQ6 0,766 Valid 

Perceived 
Usefulness 

PU1 0,895 Valid 

0,776 0,945 
 
Reliable  
 

PU2 0,803 Valid 
PU3 0,902 Valid 
PU4 0,915 Valid 
PU5 0,884 Valid 

Perceived 
Ease Of Use 

PEOU1 0,924 Valid 
0,800 0,941 

 
Reliable  
 

PEOU2 0,902 Valid 
PEOU3 0,866 Valid 

Perceived 
Credibility 

PC1 0,897 Valid 

0,823 0,949 
 
Reliable  
 

PC2 0,904 Valid 
PC3 0,924 Valid 
PC4 0,904 Valid 

Satisfaction 

SAT1 0,875 Valid 

0,715 0,909 
 
Reliable 
 

SAT2 0,907 Valid 
SAT3 0,813 Valid 
SAT4 0,782 Valid 

Loyalty 
L1 0,886 Valid 

0,790 0,919 
 
Reliable  
 

L2 0,902 Valid 
L3 0,879 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Tabel 4.5 juga dapat 

menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi 
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syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang dibentuk 

mampu menjelaskan variabel laten. 

4.5.4 Estimasi 

Estimasi data harus dievaluasi kembali. Melakukan evaluasi terdapat 

beberapa tahap, sebagai berikut : 

4.5.4.1 Sample Size  

Sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 125 data 

yang didapat dari perhitungan 25 indikator dikali 5. Jumlah sampel data tersebut 

sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan antara 100-200 data sampel. 

4.5.5 Uji Model Keseluruhan 

4.5.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF)  

Tabel 4. 6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 
GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 
(good fit) 

  
3,823 

 

Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 
(good fit) 0.08 ≤ 
RMSEA ≤ 0.10 
(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0.10 
(poor fit) 

 
 
 

0,151 

 

 

 

Poor  fit 

CFI 

CFI≥ 0.90 (good 
fit) 

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 
(marginal fit) 

CFI ≤ 0.80 (poor 
fit) 

 

 

 

 

0.801 

 

 

 

Marginal fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 
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Berdasarkan tabel 4.6 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

terdiri dari CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria 

good fit, marginal fit dan poor fit. Menurut Hait et al., (2010), menyatakan bahwa 

jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Model 

dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

4.5.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model 

Fit)  

  Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat 

signifikansi dengan cara melihat nilai p. Nilai estimasi paramater menunjukkan 

hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 maka hipotesis 

yang diajukan berarti didukung data, namun, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p > 0.05 

maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian hipotesis 

pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini: 
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Tabel 4.7 Output Regression Weights 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

  Tabel 4.7 di atas, terdapat 3 hipotesis yang terbukti yaitu H1, H2, H4 dan 

H5, sedangkan  hipotesis yang tidak signifikan  berpengaruh terdapat pada H3. 

4.6 Pembahasan 

Hasil analisis data dengan menggunakan metode SEM, yang menujukkan 

semua variable telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Model secara 

keseluruhan menunjukkan kecenderungan ke arah yang baik. Pengujian hipotesis 

yang diajukan pada model penelitian ini, ada empat hipotesis memiliki hubungan 

yang signifikan dan satu hipotesis lainnya tidak terbukti dalam penelitian ini. 

Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada 

sub-bab dibawah ini : 

4.6.1 Hasil Uji Perceived Service Quality terhadap Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan perceived service quality memiliki pengaruh 

positif terhadap satisfaction. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ravindran (2012), 

yang menyatakan kedua variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction. Bagusnya service yang diberikan oleh suatu bank atau perusahan jasa 

dapat membuat seseorang akan perceived service quality yang membuat 

konsumen satifaction. Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana (S1) sebesar 71 responden, maka bagi responden 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 
1 SATPSQ 0,266 *** Didukung Data  
2 SAT PU 0,116 0,006 Didukung Data  
3 SAT PEOU -0,041 0,312 Tidak Didukung Data 
4 SAT PC 0,644 *** Didukung Data  
5 L    SAT 0,939 *** Didukung Data  
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kualitas pelayanan itu sangat penting karena responden cerdas untuk menilai dan 

menilai perceived service quality yang mereka rasakan dan sesuai dengan yang 

mereka harapkan atau tidak, dan konsumen mengukur kualitas pelayanan suatu 

perusahaan berdasarkan kesenangan yang mereka dapatkan setelah menggunakan 

atau merasakan layanan (Malik, 2012). Responden pasti akan membandingkan 

dan mengevaluasi perceived service quality suatu perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan penyedia jasa lain. 

4.6.2 Hasil Uji Perceived Usefulness terhadap Satisfaction  

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived usefulness berpengaruh positif 

terhadap satisfaction. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ravindran (2012), yang menyatakan perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap satisfaction. Berdasarkan data yang ada responden yang sebagian besar 

berusia 17-23 tahun, responden merasakan manfaat dalam menggunakan mandiri 

e-cash. Membuat responden dapat bertransaksi perbankan dengan menggunakan 

mandiri e-cash tanpa harus kekantor cabang, kekantor cabang pembantu dan 

ATM. Menurut Kahandawa & Wijayanayake (2014), ketika layanan mobile 

banking menawarkan perceived usefulness dari teknologi yang sebelumnya akan 

meningkatkan satisfaction. 

4.6.3 Hasil Uji Perceived Ease Of  Use terhadap Satisfaction  

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived ease of use tidak berpengaruh 

signifikan terhadap satisfaction. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ravindran (2012), yang menyatakan bahwa 
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perceived ease of use tidak berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Mandiri 

e-cash merupakan produk yang baru sehingga berdampak pada perceived ease of 

use pengguna yang menyebabkan hubungan tidak signifikan dengan satisfaction. 

Berdasarkan responden yang berpendapatan Rp 500.000-1.000.000 mandiri e-

cash sulit untuk digunakan maka membuat responden merasa tidak satisfaction 

dengan mandiri e-cash. 

4.6.4 Hasil Uji Perceived credibility terhadap Satisfaction  

Hasil penelitian ini menujukkan perceived credibility berpengaruh 

signifikan terhadap satisfaction. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ravindran 

(2012), yang menyatakan bahwa perceived credibility berpengaruh signifikan 

terhadap satisfaction. Berdasarkan data responden sebanyak 71 responden 

berpendidikan terakhir sarjana (S1), responden yang memiliki pendidikan yang 

tinggi sangat memperhatikan tingkat keamanan sebelum melakukan transaksi, 

karena responden khawatir akan data pribadi mereka yang disalah gunakan oleh 

orang lain, sehingga membuat perceived credibility merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi satisfaction dalam penggunaan mandiri e-cash.  

4.6.5 Hasil Uji Satisfaction terhadap Loyalty 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satisfaction memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalty. Hasil penelitian ini menujukkan hasil yang sama dari 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thakur (2014), yang mengatakan 

bahwa satisfaction memiliki dampak signifikan terhadap loyalty. Menurut Keller 

(2009), yang mengatakan bahwa pelanggan yang sangat puas akan setia untuk 
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waktu yang lama. Pekerjaan responden yang sebagian besar adalah pelajar, 

merasakan satisfaction dalam menggunakan mandiri e-cash. Fitur yang ada dalam 

mandiri e-cash yang membuat responden merasakan satisfaction dan akan terus 

menggunakan mandiri e-cash dimasa yang akan datang, 

4.7  Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of use, perceived 

credibility tehadap satisfaction yang berpengaruh loyalty terhadap pengguna 

mandiri e-cash. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 

untuk pihak bank mandiri sebagai berikut:  

Hasil penelitian ini menunjukkan satisfaction memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap loyalty dilihat dari nilai estimasi sebesar 0,939. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dari Thakur (2014). 

Berdasarkan indikator terbesar dalam penelitian yaitu “pengalaman saya, saat 

menggunakan mandiri e-cash dapat membuat saya puas” (0,907) dan Indikator 

paling rendah yaitu “secara umum, saya puas dengan layanan yang saya terima 

dalam menggunakan mandiri e-cash” (0,782). Berdasarkan hasil tersebut terlihat 

bahwa responden yang mayoritas adalah pelajar mengharapkan lebih banyak 

promo (diskon) yang ditawarkan oleh mandiri e-cash, selain itu penambahan fitur 

yang lebih memudahkan pengguna mandiri e-cash. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived credibility memiliki pengaruh  

positif signifikan terhadap satisfaction dilihat dari nilai estimasi sebesar 0.644. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Ravindran (2012), yang 
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menyatakan bahwa sistem keamanan yang baik akan mengurangi dampak dari 

resiko. Berdasarkan indikator dengan nilai tertinggi “peraturan keamanan mandiri 

e-cash membuat pengguna mandiri e-cash merasa aman” (0,924) dan Indikator 

terendah meyatakan “saya merasa data pribadi saya dilindungi di mandiri e-cash” 

(0,897). Hasil tersebut dapat dilihat dari responden pengguna mandiri e-cash yang 

berpendidikan sarjana (S1), karena tingginya pendidikan responden pengguna 

mandiri e-cash membuat responden dapat menilai tingkat kemanan bertransaksi 

menggunakan mandiri e-cash. Bank mandiri dapat meningkatkan keamanan 

dalam transaksi menggunakan mandiri e-cash, dengan cara mengingatkan 

pengguna mandiri e-cash akan bahaya penipuan dengan menggunakan mandiri e-

cash dan disaat akan transaksi pengguna mandiri e-cash harus memasukkan salah 

satu digit password bersamaan dengan OTP (One Time Password). 

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived service quality memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap satisfaction dilihat dari nilai estimasi sebesar 

0.266. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ravindran (2012). Berdasarkan nilai indikator tertinggi menyatakan bahwa 

“sistem yang digunakan dalam mandiri e-cash  terpercaya” (0,866) dan indikator 

terendah “saya tidak pernah mengalami kendala dalam terhubung ke mandiri e-

cash” (0,766). Hasil tersebut dapat dilihat dari responden penelitian ini yang 

mayoritas berusia 17-23 tahun, responden dapat menilai mandiri e-cash telah 

memberikan pelayanan yang baik dalam sistem dan responden mengharapkan 

mandiri e-cash dapat mengurangi kendala dalam menggunakan mandiri e-cash 
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dengan cara bekerja sama dengan beberapa provider dan mengembangkan 

teknologi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived usefulness memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap satisfaction dilihat dari nilai estimasi sebesar 0.116. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ravindran (2012). Berdasarkan nilai indikator tertinggi 

menyatakan bahwa “mandiri e-cash meningkatkan efektivitas dalam 

memanfaatkan layanan perbankan” (0,915) dan nilai Indikator terendah 

menyatakan “saya dapat melakukan bisnis dalam dunia perbankan 24 jam/ hari 

dengan menggunakan mandiri e-cash” (0,803). Hasil tersebut dapat 

menggambarkan responden pengguna mandiri e-cash yang berpendidikan terakhir 

Sarjana (S1), dapat menilai kegunaan dari mandiri e-cash. Mandiri e-cash dapat 

mengembangkan fitur sehingga mandiri e-cash dapat digunakan didalam maupun 

luar negeri dan dapat digunakan di lebih banyak merchant. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perceived ease of use memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap satisfaction dilihat dari nilai estimasi sebesar (-

0,041). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ravindran (2012). Berdasarkan hasil tersebut bahwa responden 

yang berusia 17-23 tahun yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi sejenis tidak 

mementingkan perceived ease of use, karena responden lebih mementingkan 

manfaat dalam menggunakan mandiri e-cash dibandingkan kemudahan. Bank 

mandiri harus berinovasi mengembangkan mandiri e-cash agar lebih simple dan 

membuat tampilan mandiri e-cash lebih menarik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh peran perceived 

service quality, perceived usefulness, perceived ease of use , perceived credibility 

terhadap satisfaction serta pengaruhnya terhadap loyalty terhadap pengguna 

mandiri e-cash. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

SEM menunjukkan bahwa terdapat empat hipotesis yang memiliki pengaruh 

positif signifikan dan satu hipotesis yang memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan. Kesimpulan sebagai berikut : 

1 Perceived service quality berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash. 

2 Perceived usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash. 

3 Perceived ease of use berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash. 

4 Perceived credibility berpengaruh positif signifikan terhadap 

satisfaction pengguna mandiri e-cash. 

5 Satisfaction berpengaruh positif signifikan terhadap loyalty pengguna 

mandiri e-cash. 
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5.2 Saran  

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Beberapa saran yang 

mungkin diberikan untuk penelitian selanjutnya dan untuk bank mandiri adalah: 

A. Untuk PT. Bank Mandiri (persero) Tbk 

PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dapat mempertahankan satisfaction 

pelanggan dengan memberikan peringatan akan bahaya penipuan, saat transaksi 

memasukkan salah satu password diminta saat transaksi misal password ke 3 dari 

6 digit password yang ditambahkan dengan OTP (One Time Password) yang 

diterima, mengembangkan teknologi mengurangi kendala atau kesalahan dalam 

transaksi yang merugikan pelanggan serta bekerjasama dengan provider-provider 

untuk mengurangi kendala dalam mengakses mandiri e-cash dan membuat 

mandiri e-cash lebih simple serta membuat tampilan mandiri e-cash lebih 

menarik. 

 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk harus menjaga agar pengguna mandiri e-

cash tetap satisfaction sehingga pengguna mandiri e-cash tidak menggunakan 

aplikasi lain atau berpaling dari bank mandiri. Hal yang harus dilakukan bank 

mandiri adalah memperbanyak bekerja sama dengan merchant-merchant dengan 

lebih banyak memberikan penawaran menarik (diskon) dan mengembangkan fitur 

dalam mandiri e-cash. 
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B. Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Menambahkan variabel costumer service mempengaruhi satisfaction 

karena tidak ada interaksi langsung antara konsumen dan penyedia 

layanan sehingga frontliner harus dapat memberikan layanan yang baik 

dalam mengatasi kritik pengguna (Thakur, 2014). 

2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian yang serupa dengan 

objek penelitian yang berbeda atau dapat membandingkan objek yang 

diteliti dengan pesaingnya. 
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Lampiran  1 Kuisioner penelitian 

Kuisioner 
 

Kuisioner Penelitian 
Selamat Pagi/ Siang/ Sore/ Malam responden yang terhormat, saya Hapsari Hayu 
W. adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 
jurusan manajemen yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi says tentang 
" Pengaruh perceived service quality, perceived usefulness, perceived ease of use, 
perceived credibility terhadap satisfaction yang berdampak loyality pengguna 
mandiri e-cash". Terkait dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan rekan-rekan 
untuk meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuisioner ini. kuisioner ini hanya 
digunakan untuk menghimpun data skripsi saya. Oleh karena itu, saya mohon 
untuk menjawab seobjektif mungkin. Atas perhatian,partisipasi dan bantuannya, 
saya ucapkan terima kasih.  
* Wajib 

Screening Question 

1. Apakah anda nasabah suatu bank ? * 
o Ya 
o Tidak 

2. Apakah anda pengguna rekening ponsel ? * 
o Ya 
o Tidak 

3. Apakah anda menggunakan mandiri e-cash ? * 
o Ya (lanjut kebagian selanjutnya) 
o Tidak (berhenti sampai disini) 
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Kuisioner Penelitian 

* Wajib 

A. Profil Responden 

Jenis Kelamin * 
o Laki- laki 
o Perempuan 
o Wajib diisi 

Usia * 
o 17-23 tahun 
o 24- 30 tahun 
o 31- 40 tahun 

Pendidikan * 
o SD/Sederajat 
o SMP/Sederajat 
o SMA/Sederajat 
o Diploma 
o Sarjana (S1) 
o Pascasarjana (S2) 
o Yang lain: 
o  
o Wajib diisi 

Pekerjaan * 
o Pelajar/Mahasiswa 
o Pegawai Negeri 
o Wiraswasta 
o Pegawai Swasta 
o Yang lain: 
o  
o Wajib diisi 

Rata-rata pendapatan perbulan * 
o Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
o Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 
o Rp 5.000.000 -  Rp 15.000.000 
o > Rp 15.000.000 
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o Lainnya : 
o  

 
 
B. Persepsi Responden 

PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pertanyaan, lalu berikan penilaian anda 

terhadap masing-masing pertanyaan dalam skala 1 hingga 7. Semakin ke arah 

angka 1 berarti semakin anda tidak setuju dengan pertanyaan, sebaliknya semakin 

ke arah angka 7 berarti semakin setuju. Setiap orang memiliki jawaban berbeda 

dan tidak ada jawaban yang benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban 

yang paling sesuai dengan diri anda. 

 
Perceived service quality (kualitas service yang dirasakan) 

 
1. Saya mengoperasikan mandiri e-cash benar-benar cepat * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
2. Sistem yang digunakan dalam mandiri e-cash terpercaya * 

 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
3. Saya mendapatkan performa operasi yang dilakukan melalui mandiri e-

cash akurat dan spesifik sesuai permintaan saya * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

4. Saya menemukan operasi yang dilakukan melalui mandiri e-cash lengkap 
dan tanpa kerusakan apapun * 
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 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

5. Layanan mandiri e-cash dapat digunakan dimana saja saat saya butuhkan * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

6. Saya tidak pernah menghadapi kendala dalam terhubung ke mandiri e-
cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
perceived usefulness ( kegunaan yang dirasakan ) 
7. Saya mampu menyelesaikan kegiatan perbankan saya lebih cepat dengan 
menggunakan mandiri e-cash * 
  

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

8. Saya dapat melakukan bisnis dalam dunia perbankan 24 jam/hari dengan 
menggunakan mandiri e-cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

9. Saya mendapatkan mandiri e-cash untuk meningkatkan efisiensi dalam 
memanfaatkan layanan perbankan * 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 
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10. Saya mendapatkan mandiri e-cash untuk meningkatkan effectivitas dalam 
memanfaatkan layanan perbankan * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
11. Mandiri e-cash membantu saya dalam mengetahui kondisi rekening saya 
dengan cepat * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
perceived ease of use ( kemudahan yang dirasakan) 
12. Saya dapat mempelajari dengan mudah cara menggunakan mandiri e-
cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
13. Petunjuk dalam sistem mandiri e-cash jelas dan mudah dimengerti * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
14. Saya menemukan sistem mandiri e-cash mudah untuk digunakan * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
 

Perceived credibility ( keamanan yang dirasakan) 
 
15. Saya merasa data pribadi saya dilindungi di mandiri e-cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 
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16. Saya merasa rincian dari transaksi saya tidak diungkapkan kepada 
siapapun * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
17. Peraturan keamanan mandiri e-cash membuat saya merasa aman 
melakukan transaksi menggunakan mandiri e-cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

18. Peraturan keamanan dari mandiri e-cash membuat saya aman 
mengirimkan informasi melalui saluran umum (public channel) * 
o  

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

o Satisfactio 
o  
o n 
satisfaction 
 
19. Saya fikir, saya membuat keputusan yang benar untuk menggunakan 
mandiri e-cash * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

20. Pengalaman saya, saat menggunakan mandiri e-cash dapat membuat saya 
puas * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

21. Secara umum, saya puas dengan cara mandiri e-cash saat melakukan 
transaksi * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

22. Secara umum, saya puas dengan layanan yang saya terima dalam 
menggunakan mandiri e-cash * 
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 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

 
Loyalty 

 
23. Saya akan terus menggunakan mandiri e-cash dimasa depan* 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

24. berdasarkan pilihan yang ada, saya akan tetap menggunakan mandiri e-
cash dimasa yang akan datang * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

25. Kemungkinan besar saya tetap menggunakan mandiri e-cash di masa yang 

akan datang * 

 1 2 3 4 5 6 7  
Sangat Setuju 

       

Sangat tidak setuju 

Mohon untuk tidak lupa mengklik tombol submit atau kirim . Atas 
partisipasinya sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran  2 Tabel Penjelasan uang elektonik, internet banking, mobile 

banking dan mandiri e-cash 

 

Keterangan  Uang elektronik  Internet 
banking  

Mobile banking Mandiri e-cash 

Pengertian Nilai uang yang 
disimpan secara 
elektronik pada 
suatu media 
yang dapat 
dipindahkan 
untuk 
kepentingan 
transaksi 
pembayaran dan 
transfer dana  
 
 
 
 
(Ir. R. Serfianto 
D.P , Iswi 
Hariyani, SH, 
MH & Cita 
Yustisia 
Serfiani, 2012) 

Internet 
banking adalah 
layanan untuk 
melakukan 
transaksi 
perbankan 
melalui 
jaringan 
internet. 
Merupakan 
kegiatan 
perbankan 
yang 
memanfaatkan 
teknologi 
internet 
sebagai media 
untuk 
melakukan 
transaksi dan 
mendapatkan 
informasi 
lainnya. 
 
 
 
(OJK Otoritas 
jasa Keuangan, 
2015) 

Mobile banking 
merupakan layanan 
yang memungkinkan 
nasabah bank 
melakukan transaksi 
perbankan melalui 
ponsel atau 
smartphone. Layanan 
mobile banking dapat 
digunakan dengan 
menggunakan menu 
yang sudah tersedia 
pada SIM (Subscriber 
Identity Module) 
Card, USSD 
(Unstructured 
Suplementary Service 
Data), atau melalui 
aplikasi yang dapat 
diunduh dan diinstal 
oleh nasabah.  
 
 
 
 (OJK Otoritas jasa 
Keuangan, 2015) 

Uang elektronik 
berbasis server yang 
memanfaatkan teknologi 
aplikasi di handphone 
dan USSD, atau yang 
disebut sebagai uang 
tunai di handphone, 
dimana yang 
memungkinkan 
pemegangnya untuk 
melakukan transaksi 
perbankan tanpa harus 
melakukan pembukaan 
rekening ke cabang bank 
mandiri.  
 
 
 
 
(sumber 
www.bankmandiri.co.id
/) 
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Tabel Penjelasan uang elektonik, internet banking, mobile banking dan 
mandiri e-cash (lanjutan) 

Ketera
ngan 

 Uang elektronik  Internet banking  Mobile banking Mandiri e-cash 

Jenis-
jenis 

 Prepaid card/ 
kartu prabayar 
/ electronic  

 Prepaid 
software 
(disebut digital 
cash) 

(Ir. R. Serfianto 
D.P , Iswi 
Hariyani, SH, MH 
& Cita Yustisia 
Serfiani, 2012) 

-  - Sms banking  
- Phone banking 

 

Fitur  Transferability, 
Single atau 
multiple 
applications, 
Single atau 
multiple 
currencies, 
Pengisian ulang, 
Information 
Collection dan 
Otorisasi On-
line 
 
(Darmawan, Siti 
Hidayati, Ida 
Nuryanti & 
Aulia Fadly, 
2006) 

internet banking 
antara lain 
informasi umum 
rekening 
tabungan/ 
giro, rekening 
deposito, kartu 
kredit, informasi 
mutasi rekening, 
transfer dana, 
baik transfer 
antar rekening 
maupun antar 
bank, pembelian 
pulsa, pembelian 
tiket, penempatan 
deposito, layanan 
informasi seperti 
suku bunga dan 

layanan informasi 
(saldo, mutasi 
rekening, tagihan 
kartu kredit, suku 
bunga, dan lokasi 
cabang/ATM 
terdekat); dan 
layanan transaksi, 
seperti transfer, 
pembayaran tagihan 
(listrik, air, pajak, 
kartu kredit, 
asuransi, internet), 
pembelian (pulsa, 
tiket), dan berbagai 
fitur lainnya 
 
SMS Banking antara 
lain layanan 
informasi (saldo, 
mutasi rekening, 
tagihan kartu kredit, 
dan suku bunga); 
dan layanan 
transaksi, seperti 
transfer, 
pembayaran tagihan 
(listrik, air, pajak, 
kartu kredit, 
asuransi, internet), 
pembelian (pulsa  

 Informasi saldo dan 
history transaksi 

 Isi ulang saldo dari e-
channel bank mandiri,  
transfer ATM Bersama, 
dan tunai melalui retail 
store 

 Transfer ke nomor 
telepon seluler lainnya 
dan ke rekening 
giro/tabungan bank 
mandiri 

 Tarik Tunai di ATM 
bank mandiri tanpa 
menggunakan kartu 
ATM 

 Bayar/beli Tagihan 
maupun pada merchant-
merchant yang 
bekerjasama 

 
(Sumber: 
http://www.bankmandiri.co
.id/ diakses pada 25 Januari 
pukul 03.57)  
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Tabel Penjelasan uang elektonik, internet banking, mobile banking dan 
mandiri e-cash (lanjutan) 

Keterangan  Uang 
elektronik  

Internet 
banking  

Mobile banking Mandiri e-cash 

  dan kurs, 
dan 
pembayaran, 
misalnya 
pembayaran 
telepon, 
internet, 
kabel TV, 
asuransi, 
listrik dan 
berbagai 
jenis 
pembayaran 
lainnya. 
 
(OJK 
Otoritas jasa 
Keuangan, 
2015) 

mutasi rekening, 
perubahan PIN 
dan data 
nasabah. 
 
(OJK Otoritas 
jasa Keuangan, 
2015) 

 

limit unregistered 
paling banyak 
Rp 1.000.000  
Untuk 
registered 
(terdaftar) 
paling banyak 
Rp 5.000.000 
transaksi 
maksimal Rp 
20.000.000 
(Ir. R. Serfianto 
D.P , Iswi 
Hariyani, SH, 
MH & Cita 
Yustisia 
Serfiani, 2012) 

  Unregister maksimal Rp 
1.000.000  dan 
registered (terdaftar) 
paling banyak Rp 
5.000.000 saldo minimal 
0 
 
(Sumber: 
http://www.bankmandiri
.co.id/ diakses 21 
Januari pukul 03.56) 
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Tabel Penjelasan uang elektonik, internet banking, mobile banking dan 
mandiri e-cash (lanjutan) 

Keterangan  Uang 
elektronik  

Internet 
banking  

Mobile 
banking 

Mandiri e-cash 

media kartu dan 
handphone 
 
(Ir. R. 
Serfianto 
D.P , Iswi 
Hariyani, 
SH, MH & 
Cita Yustisia 
Serfiani, 
2012) 

komputer 
desktop, 
laptop, tablet, 
atau 
smartphone 
yang 
terhubung ke 
jaringan 
internet 
sebagai 
penghubung 
antara 
perangkat 
nasabah 
dengan 
sistem bank 
 
(OJK Otoritas 
jasa 
Keuangan, 
2015) 

Handphone 
dan telepone 
 
(OJK 
Otoritas jasa 
Keuangan, 
2015) 

Handphone 
 

(Sumber : 
http://mandiriecash.co.id/ 
diakses  25 Januari pukul 
4.02) 
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Lampiran  3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

 

1. Perceived Service Quality  

Factor Analysis Perceived Service Quality  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 117.711 

df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 PSQ1 PSQ2 PSQ3 PSQ4 PSQ5 PSQ6 

Anti-image 

Covariance 

PSQ1 .277 -.040 -.093 .060 -.069 -.081 

PSQ2 -.040 .206 -.065 -.084 -.128 -.047 

PSQ3 -.093 -.065 .251 .074 -.025 -.110 

PSQ4 .060 -.084 .074 .700 -.087 -.128 

PSQ5 -.069 -.128 -.025 -.087 .303 .076 

PSQ6 -.081 -.047 -.110 -.128 .076 .383 

Anti-image 

Correlation 

PSQ1 .888a -.166 -.352 .136 -.237 -.248 

PSQ2 -.166 .850a -.284 -.222 -.512 -.168 

PSQ3 -.352 -.284 .863a .178 -.092 -.353 

PSQ4 .136 -.222 .178 .789a -.188 -.248 

PSQ5 -.237 -.512 -.092 -.188 .833a .225 

PSQ6 -.248 -.168 -.353 -.248 .225 .852a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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2. Perceived Usefulness 

Factor Analysis Perceived Usefilness  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .877 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 89.843 

df 10 

Sig. .000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PSQ1 .885 

PSQ2 .925 

PSQ3 .889 

PSQ4 .529 

PSQ5 .847 

PSQ6 .817 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

Anti-image Matrices 

 PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 

Anti-image Covariance 

PU1 .224 -.100 -.100 -.088 -.124 

PU2 -.100 .435 .031 -.090 -.054 

PU3 -.100 .031 .550 -.066 -.051 

PU4 -.088 -.090 -.066 .381 -.054 

PU5 -.124 -.054 -.051 -.054 .318 

Anti-image Correlation 

PU1 .817a -.322 -.284 -.301 -.463 

PU2 -.322 .902a .063 -.220 -.144 

PU3 -.284 .063 .917a -.144 -.122 

PU4 -.301 -.220 -.144 .908a -.155 

PU5 -.463 -.144 -.122 -.155 .875a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

PU1 .929 

PU2 .825 

PU3 .760 

PU4 .866 

PU5 .885 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
3. Perceived Ease Of Use 

Factor Analysis Perceived Ease Of Use  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .681 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 31.920 

df 3 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 PEOU1 PEOU2 PEOU3 

Anti-image Covariance 

PEOU1 .435 -.272 -.125 

PEOU2 -.272 .428 -.140 

PEOU3 -.125 -.140 .672 

Anti-image Correlation 

PEOU1 .645a -.630 -.231 

PEOU2 -.630 .641a -.261 

PEOU3 -.231 -.261 .824a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

PEOU1 .889 

PEOU2 .893 

PEOU3 .787 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
4. Perceived Credibility  

Factor Analysis Perceived Credibility 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .835 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 61.807 

df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 PC1 PC2 PC3 PC4 

Anti-image Covariance 

PC1 .527 -.088 -.090 -.104 

PC2 -.088 .438 -.131 -.098 

PC3 -.090 -.131 .336 -.161 

PC4 -.104 -.098 -.161 .357 

Anti-image Correlation 

PC1 .893a -.184 -.213 -.240 

PC2 -.184 .860a -.342 -.247 

PC3 -.213 -.342 .796a -.466 

PC4 -.240 -.247 -.466 .811a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

PC1 .817 

PC2 .858 

PC3 .899 

PC4 .891 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

5. Satisfaction  

Factor Analysis Satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .797 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 64.565 

df 6 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 Sat1 Sat2 Sat3 Sat4 

Anti-image Covariance 

Sat1 .312 -.162 -.174 -.018 

Sat2 -.162 .395 -.016 -.145 

Sat3 -.174 -.016 .366 -.137 

Sat4 -.018 -.145 -.137 .482 

Anti-image Correlation 

Sat1 .757a -.461 -.515 -.047 

Sat2 -.461 .807a -.041 -.333 

Sat3 -.515 -.041 .790a -.326 

Sat4 -.047 -.333 -.326 .848a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

Sat1 .898 

Sat2 .868 

Sat3 .878 

Sat4 .833 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

6. Loyalty 

Factor Analysis Loyalty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .714 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 46.700 

df 3 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 L1 L2 L3 

Anti-image Covariance 

L1 .317 -.211 -.108 

L2 -.211 .311 -.119 

L3 -.108 -.119 .526 

Anti-image Correlation 

L1 .676a -.671 -.265 

L2 -.671 .671a -.293 

L3 -.265 -.293 .846a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

L1 .919 

L2 .922 

L3 .851 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

1. Realibility Perceived Service Quality  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.898 .901 6 

 

2. Realibility Perceived Usefulness 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.906 .906 5 
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3. Realibility Perceived Ease Of Use 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.817 .818 3 

 

4. Realibility Perceived Credibility  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.888 .889 4 

 

5. Realibility Satisfaction 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.890 .892 4 

 

 

6. Realibility Loyalty 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.879 .879 3 
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Lampiran  4 Path Diagram Measurement ModelPath Diagram Measurement 

Model 
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Lampiran  5 Path Diagram Structural Model 
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Lampiran  6 Model Fit Summary 
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Lampiran  7 Estimate - Regression Weight 
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Lampiran  8 Estimate - Standardized Regression Weights 
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Hapsari Hayu Windrati 
 

Date of birth : 06/01/1993 
Nationality : Indonesian 
Address : Perumahan Pondok Surya Y/16, 15157, Karang    

      Tengah, Tangerang                                                         

 Phone number : 085695805011 
Email address : hapsarihayu@ymail.com 

Objective  : To obtain a full time position in a multinational this offers a  

  professional working   environment and enables me as a fresh 

graduate to grow while meeting the corporation’s goals. 

 

 

Education 

 

  
 

STIE Indonessia Banking 
School, South Jakarta 

Management 
GPA ( 3,09 of 4) 

2011 – 2016 

 
Budi Luhur Senior High      
School, Tangerang 

2008 – 2011 

 
       SMPN11, South Jakarta 2005 – 2008 
       
      Budi Luhur Junior  
      High School, Tangerang  1999 – 2005 
 
 

Non Formal Education And Training Details 
 

 

2012 : Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School 

2013 : Customer Service & Selling Skill Training 

2015 : TOEFL at George Mason University 

2014 : Rindam Jaya Military Training 

2015 : Trade Finance & Basic Treasury and Valas PT. Bank Mandiri 

2015 : Credit Analysis Training PT. Bank Mandiri 

2015 : Mini Banking Simulation 

2011-2014    : Courses in Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional  (LBPP LIA) 
 

Internship Experience 
 

 

Internship Program at Bank Indonesia (KPw Bank Indonesia Cirebon) 2013
 

Internship at PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk – Area Jakarta Imam Bonjol          2014 
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Organizational Experince 
 

 2011-2012             HMPSM (Himpunan Mahasiswa Management STIE Indonesia Banking School), operasional division 
 2008-2010             Secretary of OSIS SMA Budi Luhur  
 2012                      Head Committee personal branding STIE Indonesia Banking School 
 2009                      Head Committee perkenalan SMA Budi Luhur   
 2010                      Committee of Budi Luhur Cup, Head of division event   
 2012                      Committee of Campus Debate Challenge, decoration division      
 2013                      Committee of Business and Marketing Committee, publications and documentation division        
 2013                      Committee of Campus Debate Challenge, Head of division data                   
 2013                      Committee of National Banking Forum, head of division consumption 

Conferences and seminars 
 

 

 Dialog terbuka - Otoritas Jasa Keuangan STIE Indonesia Banking School    2012 
 Psikologi seminar- art of The art of persuasion       2015 
 National conference - Financial Inclusion to Achieve Sustainable Development in Indonesia  2016 
 

 

Skills 
 

English      Microsoft Word     

Indonesia      Microsoft Office 
Excel 

Microsoft Office 
Power Point 

     

 
     

 

 

Other Information 
 
I am a diligent, hard working person, good willingness to learn, humble, highly motivated, able to work in independent or 
groups, good interpersonal and communication skill. I also have driving license (SIM A and SIM C). 
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