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ABSTRACT 
Nowadays, technology is a part of human life. Almost all of our activity must use some 
of technology form like internet, smartphone, etc. one of technology’s form is increasing 
every year which is application. Every phone users have a lot of application in their phone 
so there’s big chance for developer to make a new application. Bank responded to 
growth of application and they must make an application to enhance their service to 
customer. This study aims to explain the role of perceived usefulness, perceived ease of 
use, and trust toward behavioral intention to use BCA Mobile provided by BCA. 
This research is categorized as survey research with descriptive analysis method by 
taking sample and using questionnaire as the main data. The model was tested using a 
quota sample of 150 audiences and single cross sectional survey. The respondents are 
chosen by using nonprobability sampling and convenience sampling technique. 
The results of analysis in this research was tested using Structural Equation Modeling 
(SEM). The results of this research indicate all of the hypotheses are supported and have 
positive effects. 

 
Keywords: social influence, facilitating conditions, familiarity with bank, perceived 
usefulness, perceived ease of use, trust, behavioral intention. 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi merupakan sebuah sarana yang dapat membantu seseorang untuk 

menyelesaikan hal-hal yang dia kerjakan atau mempercepat dan mendapatkan arus 

informasi. Dengan teknologi segala hal baik yang membutuhkan tenaga tidak banyak 

maupun membutuhkan tenaga banyak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan 

teknologi. Pada zaman dahulu kala, teknologi masih sangat sederhana. Dari tahun ke 

tahun, teknologi tidak pernah berhenti berinovasi sehingga banyak sekali bentuk 

teknologi yang muncul di kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan, televisi, dan telepon 

genggam. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone tersebut maka 

diciptakanlah aplikasi berbasis iOS maupun Android. Sebagai hasil dari inisiatif untuk 

meningkatkan kenyamanan nasabah, perusahaan jasa keuangan menciptakan layanan 

perbankan melalui jaringan telepon genggam. Layanan ini disebut mobile banking, 

menjadi salah satu cara dari melakukan layanan keuangan melalui penggunaan 

teknologi komunikasi telepon genggam.(Püschel et al. 2010; Gan et al. 2006). 
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Namun, masih banyak nasabah yang masih belum mulai atau ingin 

menggunakan kegunaan yang dirasakan oleh nasabah belum terlalu penting, 

kemudahan penggunaan yang dirasakan oleh nasabah yang mungkin tidak mengerti, 

dan kepercayaan nasabah yang masih kurang terhadap bank penyedia layanan menjadi 

sebagian alasan mengapa mobile banking masih dianggap sebagai teknologi yang 

belum saatnya digunakan. Oleh karena itu penulis akan menguji apakah ketiga variabel 

tersebut memiliki pengaruh positif terhadap keinginan nasabah menggunakan mobile 

banking. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Berbagai contoh teknologi informasi telah dilirik oleh perusahaan-perusahaan 

besar, tapi tetap terkendala ketidakpastian terhadap efektifitasnya. Perusahaan 

menginvestasi di teknologi informasi untuk berbagai alasan, yaitu memotong biaya, 

menambah produksi tanpa meningkatkan biaya, dan meningkatkan kualitas barang atau 

jasa (Pikkarainen et al. 2004). Namun, jika perusahaan membuat sebuah teknologi 

informasi yang baru maupun telah ada belum mampu meningkatkan efektifitas 

perusahaan jika tidak diterima dan digunakan oleh sasaran perusahaan yang telah 

direncanakan (Davis & Venkatesh 1996). 

 Satu alat untuk mengetahui dan memprediksi bagaimana seseorang menerima 

teknologi informasi yang mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun adalah 

technology acceptance model (TAM). TAM digunakan oleh berbagai penelitian untuk 

mengetahui bagaimana seseorang menerima teknologi informasi (Davis & Venkatesh 

1996). TAM merupakan adaptasi dari theory of reasoned action (TRA) yang menjelaskan 

perilaku seseorang yang ditentukan oleh behavioral intention (BI) orang tersebut untuk 

melakukan suatu sikap, dan BI juga dipengaruhi oleh attitude (A) dan subjective norm 

(SN). TRA merupakan model yang sering digunakan dari psikologi sosial yang 

berhubungan dengan variabel penentu terhadap sikap yang sadar dilakukan oleh 

seseorang (Malhotra & Galletta 1999).  
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Gambar 2.1 Theory of Reasoned Action (TRA) berdasarkan dari Fishbein dan 

Ajzen (1975) dalam (Malhotra & Galletta 1999) 

TAM menggunakan dua variabel, yaitu perceived usefulness (kegunaan yang 

dirasakan) dan perceived ease of use (kemudahan yang dirasakan) sebagai faktor kunci 

untuk menjelaskan penerimaan seseorang terhadap informasi teknologi. Kedua variabel 

ini dipercaya mempengaruhi behavioral intention (keinginan untuk menggunakan), yang 

akhirnya menggunakan teknologi informasi tersebut (Davis 1989). Sebagai tambahan, 

kemudahan yang dirasakan mempengaruhi kegunaan yang dirasakan karena semakin 

mudah teknologi informasi digunakan, maka akan lebih bermanfaat (Gu et al. 2009). 

Ulasan dari penelitian sebelumnya dalam penerimaan teknologi informasi dan 

penggunaannya mengusulkan bahwa TAM adalah salah satu model yang paling 

berpengaruh karena TAM menunjukkan kontribusi penting terhadap pemahaman 

penggunaan teknologi informasi dan sikap menerima teknologi informasi (Malhotra & 

Galletta 1999).  

Tujuan TAM adalah untuk menjelaskan mengapa seseorang menerima 

teknologi. Lebih rinci, tujuan TAM untuk mengetahui apa saja external variables yang 

mempengaruhi cognitive response yang setelah itu menyebabkan intention sehingga 

terjadinya actual usage (Davis et al. 1989). 
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Gambar 2.2 Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, Venkatesh, 1996) 

2.2 Pengaruh Sosial 

Perubahan sikap seseorang tidak bisa diketahui dan diukur secara menyeluruh, 

dan kita ingin mengetahui seperti apa bentuk dari perubahan tersebut. Berbagai 

pertanyaan mengenai perubahan sikap seseorang sering sekali digunakan dalam 

penelitian-penelitian yang mengambil topik “sikap”. Contohnya, ada perubahan opini 

yang disebabkan oleh isu-isu internasional seperti kebijakan, perbedaan pendapat antar 

penduduk yang berbeda negara asal,dan lain-lain. Perubahan ini menarik perhatian 

(Kelman 1958) sehingga menghasilkan suatu tambahan wawasan, yaitu pengaruh 

sosial. 

Pengaruh sosial juga didefinisikan oleh (Venkatesh & Davis 2000) yang mengutip 

dari Fishbein dan Ajzen (1975): 

person’s perception that most people who are important to him think he should 

or should not perform the behavior in question 

Pengertian dari kutipan di atas adalah persepsi seseorang yang kebanyakan 

orang, biasanya orang terdekatnya, menginginkan orang tersebut berperilaku atau tidak 

berperilaku sesuai dengan keinginan kebanyakan orang.  

2.5 Kondisi yang Memfasilitasi 

 Kondisi yang Memfasilitasi adalah berbagai faktor baik dari internal maupun 

eksternal yang membantu nasabah melewati kesulitan untuk menggunakan mobile 

banking (Gu et al. 2009). Kondisi yang memfasilitasi berkontribusi memudahkan cara 

transaksi secara elektronik dan melanjutkan cara tersebut ke jangka lama untuk praktek 

bisnis yang diinginkan semua orang (Patnasingam et al. 2005). 

2.6 Mengetahui Bank (Familiarity) 

Familiarity diartikan sebuah mengetahui, biasanya berdasarkan oleh interaksi 

sebelumnya, pengalaman, dan mempelajari mengenai apa, mengapa, dimana, dan 

kapan yang lain melakukan apa yang mereka lakukan (Luhmann 2000). (Gefen 2000) 

mendefinisikan Familiarity mengenai adalah mengetahui suatu obyek berdasarkan 
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informasi, interaksi, dan mempelajari dari bagaimana orang lain menggunakannya. 

Sebagai contoh yang diambil dari penelitian (Gefen 2000) dan diadaptasi di penelitian 

ini, familiarity dengan BCA, salah satu bank terbesar di Indonesia, akan menjadi 

pengetahuan dalam penggunaan BCA Mobile dalam menggunakannya termasuk cara 

bertransaksi, melakukan pembayaran, dan lain-lain. 

2.7 Kegunaan yang Dirasakan 

Orang akan menggunakan atau tidak menggunakan sebuah aplikasi atau 

teknologi informasi kepada tingkatan kepercayaan mereka bahwa aplikasi tersebut bisa 

membantu mereka mengerjakan pekerjaan atau kegiatannya. Hal tersebut dinamai 

Kegunaan yang Dirasakan. (Davis 1989) menjelaskan Kegunaan yang Dirasakan adalah 

"tingkat kepada seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan performa kerjanya." Pengertian tersebut berlanjut dari definisi kata useful: 

"mampu digunakan secara menguntungkan." dalam konteks perusahaan, sebagian 

besar orang akan didorong untuk melakukan kinerja yang baik dengan meningkatkan, 

promosi, bonus, dan penghargaan lain. Sebuah sistem yang Kegunaan yang 

Dirasakannya tinggi memberikan kepercayaan terhadap pengguna dalam eksistensi dari 

hubungan penggunaan positif. 

2.8 Kemudahan yang Dirasakan 

Walaupun pengguna yang memiliki potensi percaya bahwa aplikasi yang didapat 

berguna baginya, dalam waktu yang sama pengguna tersebut mengalami kesulitan 

menggunakan aplikasi dan manfaat yang didapat tidak sebanding dengan manfaat 

menggunakan aplikasi tersebut. Hal tersebut dinamai Kemudahan yang Dirasakan. 

Kemudahan yang Dirasakan merupakan "tingkat seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan tidak membutuhkan usaha besar” (Ong et al. 2004). 

Lanjut dari pengertian “mudah”: "kebebasan dari kesusahan atau usaha yang besar." 

Usaha adalah sumber terbatas seseorang yang dialokasikan ke berbagai aktivitas 

Sebuah aplikasi akan menjadi dirasakan lebih mudah digunakan daripada lainnya yang 

lebih diterima oleh pengguna (Davis 1989). 

2.9 Kepercayaan 

Berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pendapat sendiri dan tidak bisa 

diprediksi bisa menyebabkan kerumitan terhadap lawan bicaranya. Sangat susah 

mengendalikan kerumitan ini atau hanya mengerti apa yang disampaikan atau apa yang 

diinginkan oleh orang tersebut malah menambah kompleksitas yang menyebabkan 

menghalangi seseorang untuk melakukan suatu sikap. Sejak orang ingin berinteraksi 
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secara berlanjut walaupun dibawa situasi yang tidak diprediksi, mereka melakukan 

berbagai cara untuk mengurangi kompleksitas ini. Tanpa mengurangi kompleksitas ini, 

orang mungkin atau bahkan tidak mau berinteraksi. Maka dari itu adanya kepercayaan 

merupakan cara yang efektif untuk mengurangi kompleksitas baik untuk satu orang atau 

lebih (Gefen 2000). 

2.9 Keinginan Untuk Menggunakan (Behavioral Intention) 

Keinginan untuk menggunakan adalah keinginan untuk memakai atau lanjut 

menggunakan mobile banking. Untuk bukan pengguna mobile banking, keinginan untuk 

menggunakan diukur sebagai keinginan untuk memakai layanan dan menyarankannya 

untuk orang lain, sedangkan untuk pengguna mobile banking, behavioral intention untuk 

tetap menggunakan dan frekuensi penggunaan mobile banking (Püschel et al. 2010). 

Keinginan untuk menggunakan berasal dari TRA yang telah dijelaskan 

sebelumnya dan menjadi variabel sebelum sikap penggunan yang sebenarnya. 

Keinginan untuk menggunakan ini mempunyai bagian besar dari perubahan sikap, 

memungkinkan untuk memprediksi lebih spesifik mengenai sikap berdasarkan intention 

untuk melakukan sesuatu (Püschel et al. 2010). 

2.10 Rerangka Konseptual 

Hal-hal penentu dari Kegunaan yang Dirasakan adalah Pengaruh Sosial. 

Pengaruh Sosial diartikan sebagai persepsi seseorang yang kebanyakan orang 

disekitarnya memberikan masukan kepadanya dapat mempengaruhi sikap orang 

tersebut. Penelitian empiris lainnya juga mengindikasikan bahwa Pengaruh Sosial 

mempunyai efek positif terhadap Kegunaan yang Dirasakan. Nasabah akan merasakan 

mobile banking menjadi lebih berguna saat mereka melihat kerabat, teman, dan anggota 

keluarga menggunakan mobile banking dan mendapatkan rekomendasi untuk 

menggunakannya dari mereka (Gu et al. 2009; Lu et al. 2003). 

H1: Pengaruh Sosial berpengaruh positif terhadap Kegunaan yang Dirasakan 

Kondisi yang Memfasilitasi diartikan sebagai lingkungan eksternal yang bisa 

membantu nasabah melewati berbagai kesulitan untuk menggunakan mobile banking. 

Nasabah akan merasakan layanan mobile banking akan mudah digunakan saat 

nasabah menyadari adanya semacam bantuan untuk mempelajari bagaimana 

menggunakan layanan mobile banking, walaupun mereka tidak menggunakannya 

secara lihai (Gu et al. 2009; Venkatesh 2000; Lu et al. 2003). 
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H2: Kondisi yang Memfasilitasi berpengaruh positif terhadap Kemudahan yang 

Dirasakan 

(Gefen 2000) menyatakan bahwa pengaruh familiarity terhadap kepercayaan 

terjadi dalam dua arah. Pertama, familiarity mampu meningkatkan kepercayaan saat 

penyedia layanan memberikan kejujuran atau bisa menurunkan kepercayaan saat 

penyedia layanan tidak jujur. Kedua, familiarity menciptakan kerangka pemikiran dengan 

ekspektasi yang diinginkan dari orang yang dipercayainya berperilaku jujur. Dalam 

konteks penelitian ini, familiarity terhadap BCA, mengacu pada interaksi sebelumnya 

yang dimana didapat respons yang baik dari BCA sehingga memenuhi ekspektasi 

nasabah, akan meningkatkan kepercayaan nasabah. Asumsi lebih jauh adalah bagi 

nasabah yang belum berinteraksi dengan BCA, untuk familiarity ini berdasarkan 

ekspektasi yang terpenuhi dari nasabah lain, akan memunculkan kepercayaan (Gefen 

2000). 

(Gefen 2000) melanjutkan bahwa hipotesis mengenai hubungan familiarity 

dengan kepercayaan juga sesuai dengan alasan kedua yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Meningkatnya familiarity berarti akan meningkatkan pemahaman 

mengenai apa yang terjadi selama interaksi dengan menggunakan BCA Mobile. Maka 

dari itu, meningkatnya familiarity akan bertambah pula kemampuan nasabah untuk 

menjaga kepercayaan mereka terhadap ekspektasi tinggi untuk BCA dan BCA Mobile. 

H3: Familiarity dengan bank berpengaruh positif terhadap Kepercayaan 

Dalam model TAM yang telah diberikan sebelumnya, kemudahan yang 

dirasakan mempengaruhi kegunaan yang dirasakan. Menurut (Davis et al. 1989) dengan 

meningkatnya kemudahan yang dirasakan seseorang maka akan meningkatkan kinerja 

seseorang karena usaha yang tersimpan dari meningkatnya kemudahan yang dirasakan 

bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan usaha yang sama sebelum 

tersedianya aplikasi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Agarwal & Karahanna 

2000) menyatakan bahwa seseorang mau menggunakan sebuah aplikasi jika dia tidak 

perlu menggunakan usaha yang besar. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Adams 

et al. 1992) juga menyatakan bahwa kemudahan yang dirasakan mempengaruhi 

kegunaan yang dirasakan.   

Faktor kunci dalam membentuk kepercaaan dalam mobile banking adalah 

kemudahan yang dirasakan. Nasabah menyadari bahwa online vendor akan tidak jujur 

jika sulit untuk menggunakan laman web online vendor. Jika mobile banking mudah 
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untuk digunakan, nasabah akan merasakan mobile banking tersebut dapat dipercaya 

(Gu et al. 2009). 

H4: Kemudahan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kegunaan yang 

dirasakan 

H5: Kemudahan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap Kepercaaan 

Kegunaan yang dirasakan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pemanfaatan sistem karena kepercayaan nasabah dalam adanya use-

performance relationship. (Davis et al. 1989) menyatakan bahwa dasar teoritis untuk 

kegunaan yang dirasakan sebagai ramalan untuk keinginan untuk meggunakan. Dalam 

penelitiannya, hubungan kegunaan yang dirasakan dengan keinginan untuk 

meggunakan berdasarkan dari sebuah gagasan bahwa orang akan melakukan suatu 

niatan terhadap perilaku yang mereka percayai akan meningkatkan kinerjanya melalui 

atau malah melebihi perasaan negatif yang dirasakan sebelum menggunakan aplikasi 

tersebut. 

Kemudahan yang dirasakan merupakan "tingkat seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan tidak membutuhkan usaha besar” (Davis 1989). 

Kemudahan yang dirasakan merupakan salah satu variabel yang memberikan pengaruh 

besar terhadap keinginan seseorang untuk memakai suatu teknologi baik dalam model 

TAM asli maupun yang sudah diubah (Lu et al. 2005). Kemudahan yang dirasakan 

menunjukkan bahwa seseorang akan menggunakan mobile banking jika dia merasakan 

kemudahan menggunakan mobile banking sehingga tidak perlu menggunakan usaha 

yang besar sehingga dia akan menggunakan mobile banking tersebut atau tetap 

menggunakan mobile banking di masa yang akan datang (Agarwal & Karahanna 2000). 

Hal ini juga diperkuat oleh (Henderson & Divett 2003) yang menyatakan bahwa 

kemudahan yang dirasakan membentuk sikap seseorang terhadap suatu aplikasi 

sehingga akan menggunakannya. Maka dari itu, semakin positif kemudahan yang 

dirasakan aplikasi tersebut, semakin tinggi kemungkinan untuk menggunakan mobile 

banking. 

Kepercayaan adalah kepercayaan bahwa vendor akan bersikap berdasarkan 

ekspektasi orang-orang (Grazioli & Jarvenpaa 2000). Dan menghindari perilaku yang 

oportunis (Gu et al. 2009). Kepercayaan membantu mengurangi kecurangan dan potensi 

risiko yang disebabkan oleh perilaku oportunis (Pavlou 2003) dan menyediakan 

berbagai keuntungan untuk nasabah agar semakin percaya kepada layanan bank yang 
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jujur (Gu et al. 2009). Selain itu, kepercayaan nasabah bisa mengurangi kekhawatiran 

terhadap ketidapkastian, kerumitan, dan risiko dalam menggunakan mobile banking dan 

akhirnya nasabah ingin menggunakan mobile banking (Wang & Benbasat 2005). 

H6: Kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif Terhadap keinginan untuk 

meggunakan 

H7: Kemudahan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap keinginan untuk 

meggunakan 

H8: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keinginan untuk meggunakan 

2.11 Model Penelitian 

                          H1 

 

 

   

 

 

 

 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh hubungan kegunaan yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, dan 

kepercayaan terhadap keinginan untuk menggunakan. Dalam memilih objek penelitian, 

penulis memilih BCA Mobile karena BCA Mobile mendapatkan penghargaan sebagai 

The Best Mobile Banking dan The Best Internet Banking untuk kategori bank umum dari 

Banking Service Excellence Awards 2013 

(http://ads2.kompas.com/layer/bca_ebanking/m/marticle?id=292&offset=290, diakses 

pada 26 Februari 2015) dan peringkat pertama dalam kategori mobile banking dalam 

Pengaruh 
Sosial 

Kondisi yang 
Memfasilitasi 

Mengenal Bank Kepercayaan 

Kemudahan 
yang Dirasakan 

Kegunaan yang 
Dirasakan 

Keinginan 
Untuk 

Menggunakan 

H2 

H3 

H6 

H8 

H4 

H5 

H7 

Pengaruh perceived..., Fadhil Ariq Saputra, Ma.-IBS, 2015

http://ads2.kompas.com/layer/bca_ebanking/m/marticle?id=292&offset=290


10 
 

penghargaan Top Brand Award 2014 (http://www.bca.co.id/id/about/cari-tahu-tentang-

bca/prestasi-dan-reputasi/prestasi-dan-reputasi_landing.jsp, diakses pada 26 Februari 

2015). 

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 analisis Structural Equation Model 

(SEM) dengan perangkat lunak AMOS 21. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

1. Data Primer 

 Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner lewat 

media internet menggunakan aplikasi google docs. Penelitian ini menggunakan skala 

likert yang bisa memungkinkan peneliti melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap 

data yang dikumpulkan dari responden. Skala jawaban responden adalah 1 (Sangat 

Tidak Setuju) sampai 7 (Sangat Setuju). 

2. Populasi dan Sampel 

 Populasi 

Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen-elemen yang kita ingin buat dari 

beberapa kesimpulan yang telah diambil (Zikmund et al. 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk,. di Jakarta. 

 Sampel 

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Central Asia (Persero) 

Tbk,. di Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan metode sampling. Peneliti menggunakan metode sampel non-probability 

sampling dengan teknik convenience sampling. Kriteria penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah responden yang menjadi nasabah pada PT. Bank Central Asia 

(Persero) Tbk., yang sedang menggunakan BCA Mobile atau belum menggunakan BCA 

Mobile. Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan  
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Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 

antara 100-200 (Hair et al. 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar, misalnya 400 maka 

metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of 

fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 

10 (Hair et al. 2010). Dalam penelitian ini, jumlah indikator pertanyaan sebanyak 24 

pertanyaan. demi memperkuat hasil pengolahan data maka jumlah data yang diinginkan 

sebesar 150 data, berarti hasil pengali yang didapat adalah 6,25 (150/24 = 6,25). Hasil 

tersebut masih memenuhi kriteria berdasarkan (Hair et al. 2010). 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel 

Nomor Variabel Pengertian Pengukuran 

1 Pengaruh Sosial Persepsi seseorang 
berasal dari 
lingkungan 
disekitarnya yang 
dapat mempengaruhi 
sikap orang tersebut 
(Gu et al. 2009) 

SI1: Banyak kerabat 
saya menyarankan 
untuk menggunakan 
BCA Mobile 
SI2: BCA Mobile 
merupakan aplikasi 
yang sangat terkenal 
(Gu et al. 2009) 
SI3: Hampir seluruh 
kerabat saya 
menggunakan BCA 
Mobile 
(Malhotra & Galletta 
1999) 

2 Kondisi yang Memfasilitasi Berbagai faktor baik 
dari internal maupun 
eksternal yang 
membantu nasabah 
melewati kesulitan 
untuk menggunakan 
mobile banking (Gu 
et al. 2009) 

FC1: Saya 
mempunyai kerabat 
untuk membantu 
saya menggunakan 
BCA Mobile 
FC2: Saya 
mempunyai sumber 
informasi untuk 
menggunakan BCA 
Mobile 
(Gu et al. 2009) 
FC3: BCA Mobile 
menyediakan 
panduan yang mudah 
dimengerti 
(Venkatesh et al. 
2003) 
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Nomor Variabel Pengertian Pengukuran 

  dan mempelajari dari 
bagaimana orang 
lain 
menggunakannya  
(Gefen 2000) 

F2: Saya mengetahui 
BCA Mobile saat 
membuka internet 
(Gu et al. 2009) 
F3: Saya mengetahui 
BCA Mobile dari 
kerabat saya 
(Gefen 2000) 

4 Kegunaan yang Dirasakan Tingkat seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan sistem 
tertentu akan 
meningkatkan 
performa kerjanya. 
(Davis 1989) 

PU1: Menggunakan 
BCA Mobile mampu 
meningkatkan 
efisiensi dari aktivitas 
transaksi saya 
PU2: Menggunakan 
BCA Mobile 
memudahkan 
aktivitas transaksi 
saya 
(Gu et al. 2009) 
PU3: Menggunakan 
BCA Mobile 
menghemat waktu 
saya 
(Wu & Wang 2005) 
PU4: Menggunakan 
BCA Mobile 
meningkatkan 
produktivitas saya 
dalam bertransaksi 
(Davis 1989) 

5 Kemudahan yang Dirasakan Tingkat seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan sistem 
tertentu akan tidak 
membutuhkan 
usaha. (Davis 1989) 

PEOU1: 
Menggunakan BCA 
Mobile sangat mudah 
PEOU2: Mempelajari 
penggunaan BCA 
Mobile sangat 
mudah 
(Gu et al. 2009) 
PEOU3: Mudah bagi 
saya untuk mahir 
menggunakan BCA 
Mobile 
(Pikkarainen et al. 
2004) 
PEOU4: Mudah bagi 
saya untuk 
mengingat apa saja 
yang harus dipilih di 
BCA Mobile 
(Davis 1989) 
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Nomor Variabel Pengertian Pengukuran 

6 Kepercayaan Ekspektasi terhadap 
komitmen serta 
ekspektasi dari orang 
lain untuk percaya 
bahwa penyedia 
layanan tidak akan 
berperilaku secara 
oportunis dengan 
mengambil 
keuntungan dalam 
situasi tertentu (Gu et 
al. 2009); (Grazioli & 
Jarvenpaa 2000) 

 

T1: BCA dapat 
dipercaya 
T2: Saya percaya 
BCA memegang 
komitmen 
T3: Saya percaya 
BCA 
memprioritaskan 
keuntungan nasabah 
T4: Saya percaya 
walaupun BCA tidak 
saya awasi akan 
melakukan hal yang 
semestinya 
(Gu et al. 2009) 

7 Keinginan Untuk Menggunakan Keinginan untuk 
memakai atau lanjut 
menggunakan mobile 
banking. g (Püschel 
et al. 2010) 

BI1: Di waktu yang 
mendatang, saya 
akan menggunakan 
BCA Mobile 
BI2: Saya akan 
merekomendasikan 
BCA Mobile ke 
kerabat saya 
BI3: Saya akan 
menggunakan BCA 
Mobile secara rutin 
(Gu et al. 2009) 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Profil Responden 

Seluruh responden yang berjumlah 150 orang, dapat dilihat bahwa responden 

berjenis kelamin wanita berjumlah 77 orang atau sebesar 51% dan responden yang 

berjenis kelamin pria berjumlah 73 orang atau sebesar 49%. Mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden yang berusia 18-23 tahun yang berjumlah 101 orang 

atau sebesar 67% dari total responden. Strata I menempati peringkat pertama sebagai 

Mayoritas pendidikan terakhir responden sebanyak 71 orang atau sebesar 47%. 

Selanjutnya, kebanyakan pekerjaan responden adalah pelajar/mahasiswa sejumlah 77 

orang atau sebesar 51% dari total responden. responden yang telah menjadi nasabah 

BCA selama 3 tahun lebih merupakan mayoritas dari total responden (70 responden, 

47%). 
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4.2 Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan reliabilitas 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 yang menunjukkan 

apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak dengan syarat nilai p-value ≥ 

0,05. Semua variabel memenuhi syarat nilai yang diinginkan sehingga seluruh data 

mendukung hipotesis. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak 

BCA selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa saran manajerial yang dapat 

diberikan kepada pihak manajemen BCA adalah sebagai berikut: 

1. Berguna, mudah, dan percaya merupakan tiga variabel yang mewakili 

ekspektasi nasabah terhadap BCA Mobile. Nasabah BCA akan menganggap 

BCA Mobile berguna baginya jika informasi yang didapat bisa ditempuh 

dalam waktu yang cepat serta mampu mengurangi aktivitas di ATM bisa 

dipenuhi oleh BCA Mobile. BCA juga harus mendesain petunjuk melakukan 

berbagai aktivitas yang kebanyakan dilakukan oleh nasabah, contohnya 

transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa isi ulang supaya nasabah 

merasakan bahwa menggunakan BCA Mobile sangat mudah. Kepercayaan 

nasabah merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh BCA. BCA harus menjadi 

bank yang jujur dalam melayani nasabahnya melalui BCA Mobile maka dari 

itu BCA harus menyajikannya secara cepat dan tepat. 

2. Untuk memberikan pelayanan maksimal tersebut, BCA harus mengurangi 

berbagai kesalahan yang dapat menyebabkan kesulitan penggunaan BCA 

Mobile seperti aplikasi terjadi crash, informasi yang diinginkan oleh pengguna 

didapat dengan waktu yang sangat lama, penyelesaian transfer cukup lama, 

dan berbagai kemungkinan kesulitan lainnya. Saran manajerial penulis untuk 

BCA adalah BCA harus memperkuat sistem server, menambah server, serta 

melakukan berbagai update BCA Mobile agar kecepatan pelayanan BCA bisa 

memenuhi ekspektasi penggunanya 

3. BCA harus menyediakan petunjuk atau tutorial yang mudah di BCA Mobile 

mengenai cara melakukan transfer, pengecekan saldo rekening tabungan, 

cara pembelian pulsa atau token listrik, dan lain-lain. 

4. Konsep event yang penulis sarankan adalah BCA menyajikan berbagai 

produk BCA baik berbentuk fisik (kartu Flazz, Kartu Kredit BCA, dan lain-lain) 
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serta berbentuk non fisik (BCA Mobile, KlikBCA, m-BCA, dan lain-lain) 

dengan nama “BCA Experience” agar pengunjung bisa menggunakan 

produk-produk BCA lalu mendapatkan pengalaman yang berbeda 

dibandingkan menggunakan produk bank lainnya. 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang daapat diambil dari penelitian ini adalah seluruh hipotesis 

didukung data sehingga pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan mengetahui 

bank berpengaruh positif terhadap kegunaan yang dirasakan, kemudahan yang 

dirasakan, dan kepercayaan sehingga memberikan pengaruh positif terhadap keinginan 

untuk menggunan BCA Mobile. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. BCA harus meningkatkan pelayanan BCA Mobile kepada nasabahnya 

supaya para nasabah ingin menggunakan BCA Mobile. Mempermudah 

tampilan menu dan petunjuk melakukan transfer, pembayaran tagihan, dan 

lainnya harus dilakukan karena kompetitor BCA Mobile mulai membuat 

tampilan mobile bankingnya yang mudah digunakan oleh nasabahnya. 

BCA juga harus bisa melakukan berbagai inovasi untuk BCA Mobile-nya, 

contoh memberikan hadiah kepada nasabah yang sering bertransaksi 

melakukan BCA Mobile supaya meningkatkan minat nasabah BCA 

menggunakan BCA Mobile 

2. Bagi peneliti sendiri agar penelitian ini bisa dilakukan juga untuk aplikasi 

layanan seperti ticketing, transportasi, dan makanan karena tiga bidang 

tersebut memiliki aplikasi yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat 

saat ini. Obyek penelitian tersebut mungkin memiliki pandangan yang 

berbeda oleh masyarakat sehingga harus diteliti lebih lanjut. Aspek-aspek 

yang mempengaruhi seseorang ingin menggunakan aplikasi tersebut juga 

bisa diperluas sehingga bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan 

variabel keinginan untuk menggunakan terhadap teknologi agar bisa 

mengukur dan menganalisis aspek yang berhubungan sehingga 

menghasilkan penelitian yang lebih baik 
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Lampiran 

Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Laten  Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 
Loading ≥ 

0,70 
Kesimpulan 

Construct 
Realibility 

≥ 0,70 

Variance 
Extracted ≥ 

0,50 
Kesimpulan 

Pengaruh Sosial 
SI1 0,783 Valid 

0,830 0,619 Reliable SI2 0,767 Valid 
SI3 0,810 Valid 

Kondisi yang 
Memfasilitasi 

FC1 0,826 Valid 
0,747 0,504 Reliable FC2 0,708 Valid 

FC3 0,568 Valid 

Mengetahui Bank 
F1 0,516 Valid 

0,762 0,528 Reliable F2 0,710 Valid 
F3 0,902 Valid 

Kegunaan yang 
Dirasakan 

PU1 0,911 Valid 

0,936 0,786 Reliable 
PU2 0,928 Valid 
PU3 0,884 Valid 
PU4 0,819 Valid 

Kemudahan yang 
Dirasakan 

PEOU1 0,938 Valid 

0,955 0,841 Reliable 
PEOU2 0,952 Valid 
PEOU3 0,900 Valid 
PEOU4 0,877 Valid 

Kepercayaan 

T1 0,918 Valid 

0,939 0,795 Reliable 
T2 0,952 Valid 
T3 0,829 Valid 
T4 0,863 Valid 

Keinginan Untuk 
Menggunakan 

BI1 0,905 Valid 
0,928 0,812 Reliable BI2 0,928 Valid 

BI3 0,870 Valid 
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Tabel Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 
Kegunaan yang dirasakan <--- 
Pengaruh Sosial 0,251 *** Didukung 

Data 

2 
Kemudahan yang dirasakan <--- 
Kondisi yang memfasilitasi 

0,820 *** Didukung 
Data 

3 Kepercayaan <--- Mengetahui bank 0,268 *** Didukung 
Data 

4 
Kegunaan yang dirasakan <---
Kemudahan yang dirasakan 0,816 *** Didukung 

Data 

5 
Kepercayaan <--- Kemudahan yang 
dirasakan 0,532 *** Didukung 

Data 

6 
Keinginan untuk menggunakan <---
Kegunaan yang dirasakan 0,356 *** Didukung 

Data 

7 
Keinginan untuk menggunakan <--- 
Kemudahan yang dirasakan 0,336 0,001 Didukung 

Data 

8 
Keinginan untuk menggunakan <--- 
Kepercayaan 0,210 0,002 Didukung 

Data 
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