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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.

I
1.1

Pendahuluan
Latar belakang Masalah
Tingginya pertumbuhan mobile banking Indonesia dibandingkan dengan negara lain dan

meningkatnya animo masyarakat dalam menggunakan mobile banking, dapat dilihat 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). Emoney 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, MH & Cita Yustisia Serfiani, 2012). Besarnya potensi pengguna uang elektronik
membuat provider-provider dan bank-bank berlomba membuat produk uang elektronik. Salah satu
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bank yang memanfaatkan pertumbuhan uang elektronik adalah bank mandiri. Bank mandiri
meluncurkan 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 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
loyalitas pelanggan (Thakur, 2014). Penulis mengajukan judul skripsi pengaruh perceived service
quality, perceived usefulnes, perceived ease of use dan perceived credibility terhadap satisfaction
yang berdampak pada loyalty pengguna mandiri e-cash.
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1.2

Rumusan 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 ?

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 ?

1.3

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.

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.

II

Landasan Teori

2.1

Kualitas pelayanan yang dirasakan (Perceived Service Quality)
Perceived service quality adalah penilaian konsumen dari keseluruhan bisnis atau dominasi

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Menurut Jiang, Lu, & Wang (2006), evaluasi konsumen
terhadap kualitas pelayanan yang diterima konsumen berdasarkan perasaaan yang konsumen
rasakan saat mengkonsumsi/merasakan pelayanan dari perusahaan penyedia layanan.
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2.2

Kegunaan yang Dirasakan (Perceived Usefulness)
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.

2.3

Kemudahan yang Dirasakan (Percieved Ease Of Use )
Teknologi 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.
2.4

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)
2.5

Kepuasan (Satisfaction )
Satisfaction merupakan faktor penting dalam sektor jasa, karena dapat sebagai pembeda

dari persaing lain. 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 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).
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2.6

Kesetiaan (Loyalty)
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).
2.7

Rerangka Konseptual
Kualitas pelayanan dalam mobile banking dilihat dari kualitas sistem, kualitas jaringan dan

kualitas informasi. Perceived service quality 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
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
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
Menurut Williamson (2005), memberi pengetahuan kepada konsumen dalam hal tingkat
kemanan, kepercayaan dan privasi yang umumnya digunakan 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
Pelanggan yang sangat puas akan setia untuk waktu yang lama, membeli lagi ketika
perusahaan meluncurkan produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan hal-hal
5
Hapsari Hayu Windrati
Indonesia Banking School
Pengaruh Perceived Service..., Hapsari Hayu Windrati, Ma.-IBS, 2016

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
2.8

Rangka Pemikiran
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat diilustrasikan

model penelitian sebagai berikut:
Gambar 1: Model Penelitian
Perceived
service quality

H1 (+)

Perceived
usefullness

H2 (+)
H5 (+)

Perceived ease
of use

H3 (+)

Perceived
credibility

H4 (+)

Satisfaction

Loyalty

Sumber : Ravindran (2012) & Thakur (2014)

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

Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan

deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik survei kuesioner kepada responden yang
terdaftar melalui daftar pertanyaan yang sistematis dengan jawaban yang mudah dipahami. Hasil
dari survei kuesioner tersebut lalu diolah oleh dengan metode statistik menggunakan metode
6
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analisis Structural Equation Model (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 21.
3.3

Metode Pengumpulan 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.

3.4

Populasi dan Sampel
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. 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 sample dikali 5 sesuai dengan pedoman ukuran sample. Menurut Hair et al.,
(2010), pedoman ukuran sampel 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
(Structural equation modeling) dengan estimasi Maximum likelihood estimation (MLE) dimana
sampel dibawah 300.
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4.1

Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini menggunakan skala perhitungan interval 1-7. Memperoleh hasil dalam

penelitian ini, peneliti harus melakukan pengukuran untuk masing-masing variabel dapat dilihat di
lampiran satu (table 1).

IV
4.1

Analisis dan Pembahasan
Profil Responden
Seluruh responden yang berjumlah 125 orang. Responden berjenis kelamin wanita

berjumlah 77 orang dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 48 orang. Mayoritas
responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 17-21 tahun yang berjumlah 98
orang. Pendidikan terakhir responden adalah sarjana (S1) yang berjumlah 71 orang. Pekerjaan
responden adalah pelajar/mahasiswa sebesar 70 orang dari total responden. Total pendapatan
rata-rata responden perbulan adalah Rp 500.000-1.000.000 sebesar 65 orang dari total responden
dalam penelitian ini.
4.2

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan reliabilitas dapat dilihat di lampiran 3 (tabel 2), yang menunjukkan

bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria yang ditentukan (Factor Loading ≥ 0,70; Construct
Realibility ≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 0,50). Hasil pengolahan data output regression weights
dapat dilihat ditabel 3, yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak
dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Hasil tersebut dapat dilihat dalam lampiran 3 (tabel 3). Empat
variabel memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga data mendukung hipotesis (perceived
service quality terhadap satisfaction, perceived usefulness terhadap satisfaction, perceived
credibility terhadap satisfaction, satisfaction terhadap loyalty) dan satu variabel tidak mendukung
hipotesis (perceived ease of use terhadap satisfaction).
4.3

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 output regression weights (tabel 3) sebesar 0,939. Hasil penelitian
sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dari Thakur (2014). Berdasarkan indikator dilihat dari
factor loading (tabel 2). Indikator terbesar dalam penelitian ini yaitu “pengalaman saya, saat
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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 output regression weights (tabel 3) sebesar 0.644.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian Ravindran (2012), yang menyatakan bahwa
sistem keamanan yang baik akan mengurangi dampak dari resiko. Berdasarkan indikator yang
dilihat dari factor loading (tabel 2). Indikator terbesar dalam penelitian ini 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 bersama dengan OTP (One Time Password).
Hasil penelitian ini menunjukkan perceived service quality memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap satisfaction dilihat dari nilai estimasi output regression weights (tabel 3)
sebesar 0.266. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Ravindran (2012). Berdasarkan nilai indikator yang dilihat dari factor loading (tabel 2). 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 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 output regression weights (tabel 3) sebesar 0.116.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Ravindran
(2012). Berdasarkan nilai indikator yang beradasarkan factor loading (tabel 2). 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
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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. Bank mandiri dapat mengembangkan mandiri e-cash
dengan cara menambah dan 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 output regression weights (tabel 3)
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 saat 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.

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
yang 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 ecash.
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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 providerprovider untuk mengurangi kendala dalam mengakses mandiri e-cash dan membuat mandiri ecash 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.
B.

Untuk Peneliti Selanjutkan

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

Tabel 1: Operasional Variabel

Variabel

Perceived
Service
Quality
(PSQ)

Definisi

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

(Ravindran, 2012)

Perceived
Usefulness
(PU)

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

(Davis, 1989)

Alat Ukur
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
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

Skala

Interval
1-7

(Ravindran, 2012)
PU1:Saya
mampu
menyelesaikan
kegiatan
perbankan saya dengan cepat
dengan menggunakan mandiri ecash
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

Interval
1-7

(Ravindran, 2012)
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Tabel 1: Operasional Variabel (lanjutan)

Variabel

Perceived
Ease of Use
(PEOU)

Definisi

Alat Ukur

PEOU1: Saya dapat mempelajari
dengan
mudah
cara
menggunakan mandiri e-cash
Tingkat seseorang percaya PEOU2: Petunjuk dalam sistem
bahwa
menggunakan mandiri e-cash jelas dan mudah
sistem tertentu (teknologi) dimengerti
PEOU3:
Saya
menemukan
tidak membutuhkan usaha
sistem mandiri e-cash untuk
digunakan

Interval
1-7

(Davis, 1989)

Perceived
Credibility
(PC)

Satisfaction
(Sat)

(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
Persepsi perlindungan dari mandiri e-cash membuat saya
rincian transaksi dan data merasa
aman
melakukan
pribadi yang diakses secara transaksi di mandiri e-cash
PC4:Peraturan keamanan dari
tidak resmi/ sah
mandiri e-cash membuat saya
aman mengirimkan informasi
melalui saluran umum (public
channel)

Skala

(Ravindran, 2012)

(Ravindran, 2012)

Efek dari kondisi pelanggan
yang
dihasilkan
dari
evaluasi
secara
keseluruhan yang membuat
hubungan antara pelanggan
dengan penyedia layanan
membuat transaksi menjadi
lebih seri

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 ecash

(Anderson, Fornell, &
Lehmann, 1994)

(Thakur, 2014)

Interval
1-7

Interval
1-7
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Tabel 1: Operasional Variabel (lanjutan)

Variabel

Loyalty
(L)

Definisi

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

(Edvardsson et al.,2000)

Alat Ukur

Skala

L1: Saya tetap menggunakan
mandiri e-cash dimasa yang akan
datang
L2: Berdasarkan pilihan yang
ada,
saya
akan
tetap Interval
menggunakan mandiri e-cash
1-7
dimasa yang akan datang
L3:Kemungkinan saya akan tetap
menggunakan mandiri e-cash di
masa yang akan datang
(Thakur, 2014)
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Lampiran 2
Tabel 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel
Laten

Indikator

Uji Validitas

Uji Realibilitas

Factor
Loading

AVE
>0.5

Kesimpulan

CR
>0.7

Kesimpulan

PSQ1
0,864
Valid
PSQ2
0,866
Valid
Perceived
PSQ3
0,883
Valid
Service
0,702 0,934 Reliable
PSQ4
0,819
Valid
Quality
PSQ5
0,823
Valid
PSQ6
0,766
Valid
PU1
0,895
Valid
0,803
Valid
Perceived PU2
Usefulnes PU3
0,902
Valid
0,776 0,945 Reliable
s
PU4
0,915
Valid
PU5
0,884
Valid
0,924
Valid
Perceived PEOU1
Ease Of PEOU2
0,902
Valid
0,800 0,941 Reliable
Use
PEOU3
0,866
Valid
PC1
0,897
Valid
0,904
Valid
Perceived PC2
0,823 0,949 Reliable
Credibility PC3
0,924
Valid
PC4
0,904
Valid
SAT1
0,875
Valid
0,907
Valid
Satisfactio SAT2
0,715 0,909 Reliable
n
SAT3
0,813
Valid
SAT4
0,782
Valid
L1
0,886
Valid
Loyalty
L2
0,902
Valid
0,790 0,919 Reliable
L3
0,879
Valid
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel
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Lampiran 3

Tabel 3: Output Regression Weights
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
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21
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