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INNOVATION ATTRIBUTES DAN KNOWLEGDE-BASED TRUST TERHADAP 

PENINGKATAN BEHAVIOURAL INTENTION PADA PENGGUNAAN MOBILE 

BANKING 

Guniswan Dwi Putra ( 201011046 ) 

Nowadays technology and communication device are very important to people and industry. One 

of them in the banking industry. Banks utilizing mobile banking to facilitate customer to 

transaction. The main focus of this study is to analize the direct effect of innovation attribute and 

knowledge based trust to attitude toward using mobile banking, and also the direct effect of 

attitude toward using mobile banking to behavioral intention. This research is categorized as a 

survey descriptive analysis method by taking samples and using questionnaire as its main tools. 

The sample in this research is Bank BRI customers, especially the customer who use mobile 

banking BRI. The respondents are chosen by using nonprobability sampling and convenience 

sampling techniques. The results of analysis using Structural Equation Model (SEM) and its 

results would be summarized as below: 1. Perceived relative advantage has no significant 

influence on attitude toward using mobile banking BRI; 2. Perceived ease of use has significant 

influence on attitude toward using mobile banking BRI; 3. Perceived compatibility has 

significant influence on attitude toward using mobile banking BRI; 4. Perceived competence has 

significant influence on attitude toward using mobile banking BRI; 5. Perceived benevolence has 

significant influence on attitude toward using mobile banking BRI; 6. Perceived integrity has 

significant influence on attitude toward using mobile banking BRI; 7. Attitude toward using 

mobile banking has significant influence on behavioral intention toward using mobile banking 

BRI.  

 

Keywords: mobile banking, innovation attributes, knowledge based trust, attitude, behavioral 

intention 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi telah sampai pada tingkat yang sangat mengagumkan, jarak 

dan waktu bukan lagi menjadi masalah karena adanya bantuan dari teknologi, perkembangan 

teknologi telah terjadi pada setiap segi kehidupan manusia. Pada dekade sekarang ini, tidak dapat 

dipungkiri Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh dalam segmen bisnis dan 

pemerintahan dengan memfasilitasi serta membentuk jasa seperti e-commerce, e-government, e-

learning, e-health, dan e-working (Dwivedi, Kiang, Williams, & Lal, 2008).  

Teknologi telekomunikasi selalu mengalami perkembangan yang semakin canggih dari 

tahun ke tahun. Perkembangan ini menciptakan adanya tren yang ikut berubah pada industri 

telekomunikasi global. Tren yang ada tidak hanya berkaitan dengan pengadopsian infrastruktur 

telekomunikasi terbaru tetapi juga berkaitan dengan gaya pemakaian perangkatnya di masyarakat 

(David, 2013) . 

Perkembangan telekomunikasi mobile, IT, dengan perbankan saat ini sangat erat sekali, 

terutama menyangkut layanan maupun infrastruktur jaringan sebagai jalur transaksi online. Peran 

perusahan IT sebagai penyedia sistem dan aplikasi sangat membantu dalam penerapan layanan 

perbankan, salah satunya adalah layanan mobile banking (Mufid, Bahweres, & Krisnadi, 2011). 

Dalam kondisi bisnis saat ini, organisasi Perbankan menghadapi berbagai tantangan: globalisasi, 

aliansi, pasar terbuka, kemitraan yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi secara efektif 

agar tetap kompetitif dalam bisnis yang sangat menuntut untuk mengikuti kondisi pasar. Untuk 

itu, bank secara cepat untuk mengubah wajah bisnisnya menjadi E-Bisnis. Sehingga, perbankan 

kini berpindah dari layanan langsung (melalui berhadapan langsung dengan pelanggan) untuk 

layanan mandiri (dengan memanfaatkan penggunaan teknologi). Dengan kata lain, evolusi 

teknologi perbankan terutama didorong oleh perubahan saluran distribusi dari: "Automated Teller 

Machine ATM-", "Phone-Banking", "Tele-Banking" "Internet Banking", dan yang paling baru-

baru ini “Mobile Banking” yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi perbankan 

dimana saja tanpa harus datang langsung  ke Bank (Hacini, Dahou, & Bendiabdellah, 2012). Hal 

ini juga membuktikan perbankan sebagai penyedia layanan telah memberikan jasa keuangan 
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seperti tabungan, transfer dana, dan transaksi pasar saham melalui perangkat mobile (Tiwari & 

Buse, 2007). 

Perkembangan mobile banking di Indonesia tak dapat dilepaskan dari perkembangan 

bisnis handphone atau telepon genggam saat ini handphone menjadi alat untuk penggunaan 

sehari-hari, yang menciptakan kesempatan bagi evolusi layanan perbankan, tentu hal ini menjadi 

pasar potensial bagi bank yang memiliki fasilitas mobile banking (CGAP, 2011). Apalagi, 

pengguna handphone di Indonesia, menurut data Wireless Inteligence, tercatat Indonesia sebagai 

negara pengguna ponsel terbesar keenam di dunia atau diprediksi mencapai 250 juta ponsel, 

sedangkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta. Layanan ini juga akan makin marak 

manakala Bank Indonesia menerapkan program branchless banking yang tidak hanya ditujukan 

kepada bank, tapi juga operator seluler (infobanknews, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

potensi perbankan untuk mengembangkan layanan perbankan yang berbasis internet yang bisa 

diakses melalui telepon seluler semakin terbuka. 

Peningkatan jumlah pengguna mobile phone, pengguna smartphone, dan pengguna 

Internet, Gfk Custom Research menunjukkan bahwa jumlah pengguna mobile phone akan 

meningkat sebesar 10,2% hingga tahun 2015. Untuk jumlah pengguna smart phone meningkat 

lebih dari 177% pada periode 2010-2011 dan akan terus meningkat. Sedangkan untuk pengguna 

Internet mencapai hingga 77 juta orang pada tahun 2013 dan akan terus meningkat (David, 

2013). 

Tingginya pertumbuhan jumlah pengguna mobile banking BRI  yang diikuti oleh 

peningkatan jumlah dan volume transaksi yang dilakukan pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan 

adanya inovasi yang dilakukan oleh Bank BRI dan membangun rasa kepercayaan masyarakat 

yang kuat. Inovasi ini ditandai dengan berkembangnya cara mengakses mobile banking, yang 

pada awalnya menggunakan layanan SMS dengan PIN hingga sekarang beralih pada mobile web 

dimana nasabah dapat mengunduh dan menginstal aplikasi mobile banking. Lalu adanya 

Innovation Attributes..., Guniswan Dwi Putra, Ma.-IBS, 2015



4 
 

penggabungan dua aplikasi mobile banking BRI dan internet banking BRI dalam satu aplikasi 

memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai transaksi 

perbankan, baik menggunakan jaringan internet maupun SMS sebagai sarana transaksi. 

Fenomena tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi sikap (Attitude) dan niat berperilaku (Behavioral Intention) nasabah untuk 

menggunakan layanan mobile banking BRI yang dipengaruhi oleh faktor Perceived Relative 

Advantage, Perceived ease of use, Perceived Compatibility, Perceived Competence, Perceived 

Benevolence, dan Perceived Integrity. 

Tinjauan Pustaka 

Pemasaran dan E-Marketing  

Menurut American Marketing Association, Pemasaran merupakan aktivitas, pengaturan 

dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang 

memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. E-Marketing 

merupakan semua jenis kegiatan pemasaran yang membutuhkan bantuan dan dukungan beberapa 

sarana teknologi interaktif untuk pelaksanaannya (Dann & Dann, 2011). 

Service Marketing 

 Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak 

lain yang membutuhkan. Dengan uang, waktu dan usaha sebagai imbalannya service marketing 

mengharapkan nilai dari akses terhadap barang, tenaga kerja, keterampilan professional, fasilitas, 

jaringan, dan sistem, tetapi biasanya tidak mengambil kepemilikan dari setiap elemen fisik yang 

terlibat (Lovelock & Wirtz, 2011). 

Theory of Planned Behaviour 

TPB merupakan teori yang menjelaskan sikap seseorang terhadap suatu perilaku, 

ditambah dengan norma-norma subjektif yang berlaku, dan dengan persepsi faktor kontrol 

perilaku, semua hal tersebut dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. (Ajzen, 1991). 
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Attitude 

Sikap (attitude) adalah evaluasi dari suatu obyek (Bohner & Dickel, 2011). Attitude 

merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, tentang 

suatu obyek, orang, atau peristiwa (Robbins & Judge, 2011). Perilaku (Behaviour) diwujudkan 

dalam bentuk tindakan, sasaran atau tujuan, konteks dan waktu, Behavioural intention juga 

menjelaskan kesediaan niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam penelitian ini, 

Behavioural intention dianggap sebagai niat untuk menggunakan mobile Banking (Harandi, 

Siadat, & Taroujani, 2014). 

Innovation Attribute and Attitude 

Sebuah inovasi adalah suatu  ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu 

atau kelompok (Rogers E. M., Diffusion of Innovations 5th Edition, 2003). Mobile banking dapat 

dikatakan sebagai inovasi teknologi dalam dunia perbankan karena memungkinkan pelanggan 

untuk melakukan transaksi perbankan tanpa adanya kendala waktu dan tempat untuk 

menghubungkan layanan perbankan secara mudah dan cepat dengan perangkat mobile 

(Laukkanen, 2007). 

Trust in Mobile Banking 

Knowledge-Based Trust merupakan rasa percaya yang berdasarkan pengetahuan atas 

suatu hal (Gefen, Karahanna, & Straub, 2003). Knowledge-Based Trust merupakan kepercayaan, 

dan juga sering didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap orang lain yang ditentukan 

oleh Perceived Competence, Perceived Benevolence dan Perceived Integrity (Mayer, Davis, & 

Schoorman, 1995); (McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002). 
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Pengembangan Hipotesa 

Rerangka Konseptual 

Perceived Relative Advantage & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

Secara umum, ketika pelanggan melihat keuntungan secara jelas yang ditawarkan oleh 

mobile banking, mereka lebih cenderung memiliki sikap positif untuk menggunakan mobile 

banking. 

Ho1 : Perceived Relative Advantage tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam 

penggunaan Mobile Banking. 

Ha1 : Perceived Relative Advantage memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam  penggunaan 

Mobile Banking. 

Perceived Ease of Use & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

pelanggan akan cenderung melihat mobile Banking dapat digunakan dengan mudah, dan 

sehingga pelanggan lebih memiliki sikap positif untuk mengadopsi Mobile Banking.  

Ho2 :  Perceived Ease of Use tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan 

Mobile Banking. 

Ha2 : Perceived Ease of Use memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan  Mobile 

Banking. 

Perceived Compatibility & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

Penelitian ini mengharapkan bahwa pelanggan memandang mobile banking dapat 

kompatibel dengan gaya hidup mereka, dengan demikian akan mengambil sikap positif untuk 

menggunakan mobile banking.  

Ho3 : Perceived Compatibility tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan 

Mobile Banking. 

Ha3 : Perceived Compatibility memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan 

Mobile Banking. 

Perceived Competence & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

Jika pelanggan yakin perusahaan yang menawarkan mobile banking memiliki kemampuan, 

keterampilan, dan keahlian untuk menyediakan layanan transaksi yang sesuai, maka mereka akan 

lebih cenderung untuk mengadopsi mobile banking. Pennington, Wilcox, dan Grover (2003) 

dalam (Lin, 2011).  
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Ho4 :  Perceived Competence tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam  penggunaan 

Mobile  Banking 

Ha4 : Perceived Competence memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan Mobile 

Banking 

Perceived Benevolence & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

Jika pelanggan yakin bahwa perusahaan mobile banking itu baik dan bijak, mereka lebih 

cenderung akan menggunakan mobile banking (Bhattacherjee (2002) dalam Lin, (2011). Dengan 

demikian, Perceived Benevolence kemungkinan akan terkait dengan sikap positif untuk 

mengadopsi atau menggunakan mobile banking. 

Ho5 :  Perceived Benevolence tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan 

Mobile Banking. 

Ha5 : Perceived Benevolence memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan  Mobile 

Banking. 

Perceived Integrity & Attitude dalam penggunaan Mobile Banking 

Oleh karena itu, pelanggan dengan keyakinan integritas yang tinggi dalam perusahaan 

mobile banking akan lebih cenderung memiliki sikap positif untuk menggunakan mobile 

banking. (Lin, 2011) 

Ho6 : Perceived Integrity tidak memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan  

Mobile Banking. 

Ha6 : Perceived Integrity memiliki pengaruh positif pada Attitude dalam penggunaan Mobile 

Banking. 

Customer Attitude & Behaviouoral Intention 

Penelitian ini mengharapkan hubungan ini juga terjadi dalam konteks mobile Banking. 

Secara khusus, sikap nasabah terhadap mobile banking mencerminkan perasaan menguntungkan 

atau tidak menguntungkan dalam menggunakan mobile banking, dan karena itu penelitian ini 

memprediksi sikap nasabah berpengaruh terhadap niatnya untuk berperilaku menggunakan 

mobile banking (Lin, 2011). 

Ho7 : Customer Attitude tidak memiliki pengaruh positif terhadap Behavioral Intention dalam 

penggunaan mobile banking 
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Ha7 : Customer Attitude memiliki pengaruh positif terhadap Behavioral Intention mobile 

banking 

 

Model Penelitian 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: (Lin, 2011) 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan ingin menguji dan menganalisis peran Innovation 

Attribute dan Knowledge-Based Trust terhadap peningkatan penggunaan mobile Banking BRI. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah Cross Sectional Design. Jenis data yang di himpun adalah data primer dan data 

sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna mobile banking BRI di Jakarta. Jumlah 

sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 130 orang.  

PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di 

Indonesia. pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengan 

oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poewokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu 

lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga 
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tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. 

Profil Responden 

Jenis Kelamin 

 Dari yang berjumlah 130 orang, terdiri dari responden yang berjenis kelamin wanita 

berjumlah 60 orang (46%) dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 70 orang (54%). 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih besar dari pada jumlah responden 

wanita. 

 

Usia 

 Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu skala usia 18-

25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun dan > 45 tahun. Mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia antara 18-25 tahun yang berjumlah 61 orang atau sebesar 47% 

dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 26-35 tahun dengan 

jumlah responden 59 orang atau sebesar 45%, sisanya sebanyak 10 responden yang berusia 36-45 

tahun  dengan persentase 8%. 

 

Tingkat Pendidikan 

 Mayoritas  tingkat pendidikan responden adalah Diploma 3 (D3) atau S1 dengan 

jumlah 78 orang atau sebesar 60% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden 

berpendidikan SMA/SLTA yang berjumlah 52 orang atau sebesar 40%. 

 

Jenis Pekerjaan 

Mayoritas perkerjaan responden adalah karyawan sejumlah 70 orang (54%) dari 

total responden, diikuti oleh responden yang mempunyai profesi sebagai mahasiswa 

berjumlah 56 orang (43%), selanjutnya responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

dengan jumlah 4 orang (3%). 
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Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling dengan software 

AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena penggunaannya yang cukup 

mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui 

semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 17. 

 

Spesifikasi Model 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan analisis 

dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi model dan path diagram, dimana 

model penelitian terdiri dari 8 variabel, 7 hipotesis, dan 26 indikator untuk menguji adanya 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 

 

Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model menunjukkan 

bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai degree of freedom menunjukkan 

nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari 

model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df 

sebesar 294. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-identified 

karena memiliki nilai df positif. 

 

Uji Normalitas Data 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat uji normalitas untuk secara keseluruhan 

(multivariate normality) distribusi data tidak normal karena nilai angka multivariate-nya 5,925, 

hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak berada di antara nilai -2,58 dan +2,58. 

 

Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit) 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliablitas terlihat variabel 

teramati dalam penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai 

≥ 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 
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adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. Dan juga menunjukkan bahwa semua nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini 

adalah baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed 

variable mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. Berdasarkan uji kelayakan model 

(Goodness of Fit) dari uji measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, diketahui 

nilai CMIN/DF ≤ 5, yaitu 3,441 yang berarti memenuhi kriteria good fit. Kedua, RMSEA 

menunjukkan nilai > 0,08, yaitu 0,138 yang berarti poor fit. Ketiga, nilai CFI < 0,90 yaitu 0,410 

yang berarti poor fit. 

 

Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Perceived relative advantage berpengaruh positif terhadap attitude dalam penggunaan mobile 

banking BRI 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 1,876 dengan nilai 

p 0,038. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian, perceived relative advantage berpengaruh dan signifikan 

terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis dapat diterima.  

2. Perceived ease of use berpengaruh negatif terhadap attitude dalam penggunaan mobile 

banking BRI 

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar -0,832 dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perceived ease of use 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking dan 

hipotesis tidak dapat diterima.  
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3. Perceived compatibility berpengaruh positif terhadap attitude dalam penggunaan mobile 

banking BRI 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,335 dengan nilai p 

***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian, perceived compatibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

attitude dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis dapat diterima.  

4. Perceived competence berpengaruh positif terhadap attitude dalam penggunaan mobile 

banking BRI 

Berdasarkan  hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,762 dengan nilai p 

sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

kurang dari 0,05. Dengan demikian perceive competence berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis dapat diterima.  

5. Perceived benevolence berpengaruh negatif terhadap attitude dalam penggunaan mobile 

banking BRI 

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar -

0,587 dengan nilai p sebesar ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang negatif dengan 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian perceived benevolence berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis tidak 

dapat diterima. 

6. Perceived integrity berpengaruh positif terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking 

BRI 

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,739 dengan nilai p 

0,006. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian perceived integrity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

attitude dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis dapat diterima.  

7. Attitude dalam penggunaan mobile banking berpengaruh positif terhadap behavioral intention 

dalam penggunaan mobile banking BRI 
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 Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,694 dengan nilai p 

***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05. Dengan demikian attitude dalam penggunaan mobile banking berpengaruh terhadap 

behavioral intention dalam penggunaan mobile banking dan hipotesis dapat diterima. 

Implikasi Manajerial  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektikfan pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karayawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lingkungan kerja pada 

karyawan frontline di sebuah bank memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Implikasi Manajerial untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh innovation attribute 

dan knowledge based trust terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking BRI, serta 

pengaruh attitude dalam penggunaan mobile banking BRI terhadap behavioral intention dalam 

penggunaan mobile banking BRI. Sehingga dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak 

Bank BRI sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini Perceived Relative Advantage ditemukan sebagai hasil yang paling 

mempengaruhi pada tingkat penggunaan mobile banking BRI. memiliki pengaruh yang positif 

terhadap sikap nasabah dalam menggunakan mobile banking BRI. Oleh karena itu kedepannya 

bank BRI harus selalu mengeluarkan inovasi yang memberikan keuntungan kepada nasabahnya, 

salah satunya adalah melalui mobile banking. Pada inovasi tersebut bank BRI harus memberikan 

keuntungan-keuntungan yang nyata agar nasabah tetap mempertahankan penggunaan mobile 

banking BRI. Maka bank BRI harus dapat mempertahankan kemudahan dalam menggunakan 

mobile banking BRI agar nasabah dapat lebih mudah mengelola keuangannya, misalnya dengan 

membuat icon-icon pada tampilan mobile banking yang mudah dimengerti oleh para nasabah. 

Apabila dilihat dari responden yang ada dapat mempengaruhi hasil tersebut, dimana responden 

dengan usia 18-25 tahun dan 26-35 lebih banyak yang berusia antara 18-25 tahun. Pada usia 18-

25 tahun tingkat kepeminatan terhadap teknologi baru khususnya internet itu tinggi dan memang 

sudah cocok dengan kehidupan mereka, sehingga penggunaan mobile banking menjadi suatu 

trend pada usianya. Lalu tingkat pendidikan D3/S1 lebih banyak dari yang SMA. Dan Jenis 

pekerjaan yang paling banyak adalah Karyawan. Dapat disimpulkan bahwa pengguna mobile 

banking yang lebih sering menggunakan adalah para karyawan yang lebih sering menggunakan 

jasa mobile banking tersebut. Sehingga mereka memiliki penghasilan yang dapat mereka 

gunakan untuk melakukan transaksi melalui mobile banking BRI. Sedangkan bagi yang SMA 

karena mereka belum mendapatkan penghasilan sendiri sehingga mereka tidak terlalu 
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mengedepankan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari menggunakan mobile banking. 

Oleh karena itu maka pihak bank BRI harus memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih bagi 

para karyawan yang sering melakukan transaksi melalui mobile banking BRI. 

2. Pada penelitian ini Perceived ease of use memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap sikap nasabah dalam menggunakan mobile banking BRI, sedangkan pada hipotesis 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Oleh karena itu Bank BRI harus memberikan 

kemudahan-kemudahan yang nyata agar nasabah tetap mempertahankan penggunaan mobile 

banking BRI. Selain itu kemudahan, kenyamanan, proses yang cepat dalam bertransaksi melalui 

mobile banking harus tetap diperhatikan oleh bank BRI agar nasabah tidak merasa kecewa 

dengan layanan mobile banking BRI. Perusahaan smartphone juga memberikan kontribusi dalam 

pertumbuhan mobile banking. Diharapkan bank dapat bekerja sama dengan provider agar dapat 

menciptakan layanan yang lebih baik untuk mempermudah nasabah dalam mengoperasikan 

mobile banking BRI. Untuk dapat mengatasi persepsi negatif nasabah, maka bank BRI harus 

meningkatkan cara agar nasabah dapat lebih mudah mengerti dan menggunakan aplikasi mobile 

banking BRI, misalnya dengan menambah tutorial cara penggunaan mobile banking BRI pada 

aplikasi tersebut. Apabila dilihat dari profil responden dimana responden dengan usia 18-25 

tahun dan 26-35 lebih banyak yang berusia antara 18-25 tahun. Lalu tingkat pendidikan D3/S1 

lebih banyak dari yang SMA. Dan Jenis pekerjaan yang paling banyak adalah Karyawan. Dengan 

karakteristik responden yang seperti itu maka pada umur tersebut lebih tertarik untuk 

memperdalam dan mempelajari teknologi baru. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam 

penggunaan dapat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang untuk memahami teknologi baru 

tersebut dalam hal ini adalah Mobile banking, apabila dilihat dari usia dan tingkat pendidikannya 

pada yang tingkat pendidikan D3/S1 akan lebih mudah dalam memahaminya karena juga pada 

tingkat itu mereka sebagai karyawan lebih sering menggunakan mobile banking maka akan 

terbiasa dan dapat memahami lebih cepat cara penggunaannya. 

3.  Pada penelitian ini Perceived compatibility memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap sikap nasabah untuk menggunakan mobile banking BRI. Hal ini sejalan dengan 

penilitian tedahulu yang mengatakan  Perceived Compatibility adalah sejauh mana suatu inovasi 

dianggap sejalan dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan dapat memenuhi kebutuhan dari 

pengguna. Sebuah inovasi dapat kompatibel atau tidak kompatibel (1) dengan nilai-nilai dan 

keyakinan sosial budaya, (2) dengan ide sebelumnya, atau (3) dengan kebutuhan klien terhadap 

suatu inovasi (Rogers E. M., 1995). Oleh karena itu Perceived Compatibility telah diidentifikasi 

sebagai indikator yang paling baik untuk menilai perilaku yang berdasarkan persepsi terhadap 

transaksi online (Vijayasarathy, 2004) dalam (Lin, 2011). Apabila dilihat dari profil responden 

dimana responden dengan usia 18-25 tahun dan 26-35 lebih banyak yang berusia antara 18-25 
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tahun. Lalu tingkat pendidikan D3/S1 lebih banyak dari yang SMA. Dan Jenis pekerjaan yang 

paling banyak adalah Karyawan. Berdasarkan karakteristik konsumen tersebut maka dalam hal 

ini kenyamanan, kecocokan dan proses yang cepat dalam bertransaksi melalui mobile banking 

BRI harus tetap diperhatikan oleh bank BRI agar nasabah tidak merasa kecewa dengan layanan 

mobile banking BRI.  

4.  Dalam penelitian ini Perceived competence memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap sikap nasabah untuk menggunakan mobile banking BRI. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang terdahulu yang mengatakan Jika pelanggan yakin bank yang menawarkan mobile 

banking memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian untuk menyediakan layanan transaksi 

yang sesuai, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi mobile banking. Pennington, 

Wilcox, dan Grover (2003) dalam (Lin, 2011). Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan 

nasabah tersebut maka Bank BRI harus melakukan survei yang berkelanjutan, agar pihak Bank 

tahu kebutuhan serta keinginan nasabah tersebut. Berdasarkan informasi dan hasil survei maka 

pihak bank BRI mengembangkan dan membuat inovasi-inovasi baru untuk dapat memudahkan 

nasabah dalam menggunakan mobile banking BRI. 

5.  Dalam penelitian ini Perceived benevolence memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap sikap nasabah untuk menggunakan mobile banking BRI. Hal tersebut tidak sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang mengatakan jika pelanggan yakin bahwa perusahaan mobile 

banking itu baik dan bijak, mereka cenderung akan menggunakan mobile banking Bhattacherjee 

(2002) dalam (Lin, 2011). Apabila dilihat dari profil responden dimana responden dengan usia 

18-25 tahun dan 26-35 lebih banyak yang berusia antara 18-25 tahun. Lalu tingkat pendidikan 

D3/S1 lebih banyak dari yang SMA. Dan jenis pekerjaan yang paling banyak adalah Karyawan. 

Berdasarkan karakter responden tersebut, diharapkan bank BRI dapat meningkatkan strategi 

layanan yang lebih efektif, misalnya bank BRI memberikan bantuan secara cepat dan tanggap 

ketika ada komplain atau masalah yang terjadi terkait dengan mobile banking BRI.  

6.  Pada penelitian ini Perceived integrity memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap sikap nasabah untuk menggunakan mobile banking BRI. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang mengatakan Integritas dianggap menunjukkan kepatuhan terhadap 

suatu persetujuan yang telah disepakati, integritas sangat penting karena meningkatkan rasa 

kepercayaan calon pengguna atau yang sudah menggunakan, karena integritas dapat mengurangi 

ketidakpastian dan potensi risiko konsumen (Bhattacherjee, 2002) dalam (Lin, 2011). Dalam 

konteks mobile banking, aturan yang mengatur integritas termasuk menyediakan informasi yang 

akurat dan tepat waktu, menjaga komitmen pelanggan, dan mempertahankan kerahasiaan 

informasi pribadi. Perusahaan mobile banking dianggap menunjukkan integritas yang tinggi 

ketika pelanggan percaya bahwa perusahaan mobile banking menunjukkan keadilan, kejujuran, 
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dan objektivitas yang kuat (Lin, 2011). Dalam penelitian ini Perceived integrity dimaksudkan 

agar bank BRI dapat selalu menjaga privasi nasabahnya dari orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab. Caranya adalah dengan tidak membocorkan data pribadi nasabah kepada siapapun, 

meskipun itu adalah orang dekat dari nasabah sendiri, sehingga nasabah akan terus memberikan 

kepercayaan kepada bank BRI. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh perbankan yaitu 

prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dalam informasi nasabah. 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh kegiatan innovation attribute 

dan knowledge based trust terhadap attitude pada penggunaan mobile banking BRI serta 

pengaruhnya terhadap behavioral intention dalam penggunaan mobile banking BRI. Hasil 

analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM dapat menunjukkan kesimpulan 

sebagai berikut.  

 

1. Perceived relative advantage dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara 

positif terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking BRI terbukti dalam penelitian ini.  

2. Perceived ease of use dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara positif 

terhadap tingkat attitude dalam penggunaan mobile banking BRI tidak terbukti dalam penelitian 

ini.  

3. Perceived compatibility dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara positif 

terhadap tingkat attitude dalam penggunaan mobile banking BRI terbukti dalam penelitian ini.  

4. Perceived competence dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara positif 

terhadap tingkat attitude dalam penggunaan mobile banking BRI terbukti dalam penelitian ini.  

5. Perceived benevolence dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara positif 

terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking BRI tidak terbukti dalam penelitian ini.  

6. Perceived integrity dapat mempengaruhi penggunaan mobile banking BRI secara positif 

terhadap attitude dalam penggunaan mobile banking BRI terbukti dalam penelitian ini.  

7. Attitude dalam penggunaan mobile banking BRI dapat mempengaruhi penggunaan mobile 

banking BRI secara positif terhadap behavioral intention dalam penggunaan mobile banking BRI 

terbukti dalam penelitian ini.  
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Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan 

untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat 

diberikan untuk perbankan khususnya Bank BRI dan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan 

hasil dari implikasi manajerial yang telah dibahas sebelumnya, yaitu sebagai berikut.  

 

1.  Bank BRI diharapkan dapat memberikan layanan yang dapat memudahkan nasabah 

untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun secara cepat, tepat dan nyaman. Serta bank 

BRI diharapkan mampu memberikan keuntungan secara nyata untuk produk mobile banking 

BRI. Contohnya dengan meningkatkan jaringan dengan provider tertentu sehingga nasabah dapat 

melakukan transaksi dengan jangkauan yang lebih luas, lalu mensederhanakan tampilan aplikasi 

mobile bankingnya agar lebih mudah untuk dimengerti dan digunakan olah nasabah serta 

menambahkan aplikasi demonstrasi cara penggunaan mobile banking BRI dalam aplikasi mobile 

banking tersebut agar bagi pengguna baru atau yang tidak mudah memahami aplikasi tersebut 

dengan melihat demonstrasi penggunaan aplikasi mobile banking BRI akan dapat lebih cepat 

mengerti dan dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan nyaman. 

2.  Bank BRI juga harus selalu menjaga privasi dan keamanan nasabah serta pelayanan 

cepat tanggap ketika ada masalah, agar nasabah memberikan kepercayaan lebih kepada bank 

BRI. Caranya adalah dengan tidak membocorkan data-data pribadi nasabah kepada siapapun, 

meskipun itu adalah orang dekat dari nasabah sendiri. Bank BRI harus selalu waspada terhadap 

hal-hal yang menyangkut data nasabah, sehingga nasabah akan terus memberikan kepercayaan 

kepada bank BRI serta merasa aman dan nyaman untuk bertransaksi di bank BRI. Hal ini penting 

untul membentuk tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank BRI, contohnya dengan 

membuat sebuah acara charity atau sejenisnya agar masyarakat dapat melihat secara nyata bahwa 

Bank BRI sendiri memiliki niat baik dan berusaha untuk membantu masyarakat bukan hanya 

untuk mencari keuntungan semata. 
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