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ABSTRACT 

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. The measurement and structural 
model were estimated using AMOS 21.Result show that innovation attribute (perceived relative 
advantage, perceived ease of use, perceived compatibility) and perceived integrity has 
significant influence on attitude toward using mobile banking. And attitude toward using mobile 
banking has significant influence to on behavioral intention toward using mobile banking. But the 
result do not show knowledge based trust (perceived competence, perceived benevolence) has 
significant result on attitude toward using mobile banking. 

Keywords: mobile banking, innovation attribute, knowledge based trust, attitude, behavioral 
intention 

 

Pendahuluan 

Teknologi dan alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. 

Perkembangannya juga sangat pesat dan memberikan kemudahan kepada penggunanya. 

Salah satunya adalah perkembangan internet dan ponsel. Dampak perkembangan teknologi 

dan komunikasi ini memberikan efek positif terhadap berbagai bidang industry. Salah satunya 

adalah industri perbankan. Dalam melakukan transaksi dan mendapatkan informasi perbankan 

nasabah selalu ingin mendapatkan kemudahan yaitu secara lebih cepat, tepat, dan nyaman. 

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, perbankan terus melakukan inovasi terhadap 

layanannya. Salah satunya adalah layanan mobile banking (M-Banking). 

Menurut survey MARS Indonesia tahun 2012 di 5 kota (Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Medan), tingkat awareness terhadap mobile banking mencapai 50,4% atau 

meningkat 14,9% dibandingkan tahun 2008 yang baru mencapai 35,5%. Setelah awareness, 

survey juga menemukan bahwa kepemilikan nasabah terhadap mobile banking mencapai 

41,2%, tetapi masih ada sekitar 58,8% nasabah yang belum memiliki mobile banking. Survey 

terbaru dari Sharing Vision menunjukkan bahwa mobile banking mengalami peningkatan yang 
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cepat pada tahun 2013 dan 2014. Ada sekitar 52% nasabah yang sudah menggunakan mobile 

banking, sedangkan sisanya 48% tidak menggunakan mobile banking. 

Seperti telah disebutkan diatas bahwa terjadi peningkatan penggunaan mobile banking 

pada tahun 2013-2014, hal ini didorong oleh adanya inovasi (innovation attribute) dan 

pengetahuan berbasis kepercayaan (knowledge based trust). 

 

Landasan Teori 

Pemasaran & E-Marketing 

Pemasaran menurut American Marketing Association, yaitu suatu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan antara 

pelanggan dan perusahaan. E-Marketing adalah penggunaan teknoogi informasi dalam proses 

menciptakan, berkomunikasi dan memberikan nilai kepada konsumen serta mengelola 

hubungan konsumen dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder (Judy 

Straus). 

Attitude 

Sikap adalah mengacu pada sejauh mana individu memiliki evaluasi yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan dari perilaku tertentu (Lin C.S & Chen C, 2011). 

Behavioral Intention 

Niat berperilaku (behavioral intention) adalah sejauh mana individu berusaha keras untuk 

mencoba dan sejauh mana individu berupaya untuk mengarahkan rencana dalam rangka 

melakukan sebuah perilaku (Alsughayir). 

Knowledge Based Trust About Using Mobile Banking 

Kepercayaan berbasis pengetahuan sering didefinisikan sebagai keyakinan dan kepercayaan 

individu terhadap orang lain yang ditentukan dari kompetensi, kebaikan dan integrtas (Mayer et 

al, 1995; McKnight, Choudhury & Kacmar, 2002). 

Perceived Competence 

Kompetensi didefinisikan sebagai persepsi pembeli terhadap kompetensi teknologi dan 

pemasok komersil (Ndubusi, 2007). 

Perceived Benevolence 
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Kebaikan (benevolence) penting untuk dipercayai karena menunjukkan sejauh mana seorang 

individu yakin dan peuli terhadap orang lain dan bersedia melakukan sesuatu dengan baik 

untuk alasan selain ego dan keuntungan (Robert, Dennis & Hung, 2009). 

Perceived Integrity 

Integritas adalah kepatuhan terhadap seperangkat prinsip yang dapat diterima. Integritas 

penting untuk dipercayai karena menunjukkan sejauh mana tindakan trustee mengikuti niatnya 

(Jarvenpaa et al., 1998; Mayer et al., 1995). 

Innovation Attribute about Using Mobile Banking 

Inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan 

diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Rogers, 

1983). 

Perceived Relative Advantage 

Perceived relative advantage merujuk pada sejauh mana inovasi memberikan manfaat lebih 

(H.F. Lin, 201). 

Perceived Ease of Use 

Perceived ease of use adalah sejauh mana suatu produk atau layanan dianggap mudah 

dipahami dan dioperasikan (H.F. Lin, 2011). 

Perceived Compatibility 

Perceived compatibility adalah sejauh mana suatu inovasi sesuai dengan nilai-nilai, 

pengalaman sebelumnya dan kebutuhan potensial para pengguna (Rogers, 1995). 

 

Rerangka Konseptual 

Innovation Attribute and Attitude Toward Using Mobile Banking 

Moore dan Benbasat (1991) menemukan bahwa relative advantage dari inovasi berhubungan 

positif dengan tingkat penggunaan. Sejalan dengan itu, mobile banking memberi manfaat yang 

jelas seperti langsung, nyaman dan terjangkau bagi konsumen (Laukkanen, 2007). Secara 

umum, ketika konsumen merasakan keuntungan yang jelas yang ditawarkan mobile banking, 

mereka cenderung memiliki sikap positif untuk menggunakan mobile banking. 

H1: Perceived relative advantages memiliki efek positif terhadap attitude toward using 

mobile banking. 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh signifikan pada niat 

penggunaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui efeknya pada kegunaan 

yang dirasakan (Davis, 1989; Venkatesh, 2000; Venkatesh dan Davis, 1996 dalam Jeong & 

Yoon, 2013). Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan membantu dalam membangun 
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kepercayaan dengan bank karena dapat mengirim sinyal bahwa bank telah bekerja keras untuk 

melayani nasabahnya (Wang, Wang, Lin dan Tang, 2003). 

H2: Perceived ease of use memiliki efek positif terhadap attitude toward using mobile 

banking 

Kompatibilitas yang lebih besar antara kebutuhan individu dan inovasi teknologi adalah lebih 

baik, karena memungkinkan inovasi untuk diinerpretasikan dalam konteks yang lebih familiar 

(Ilie, Van Slyke, Green & Luo, 2005 dalam H.F. Lin, 2011). Perceived compatibility 

diidentifikasikan sebagai indikator berbasis persepsi yang terbaik dari sikap terhadap transaksi 

online (Vijayasarathy, 2004 dalam H.F. Lin, 2011).  

H3: Perceived compatibility memiliki efek positif terhadap attitude toward using mobile 

banking 

Knowledge Based Trust and Attitude Toward Using Mobile Banking 

Pennington, Wilcox, dan Grover (2003) mengemukakan bahwa konsumen menganggap 

kompetensi teknis dari sebuah situs website dalam hal pemahaman tentang proses yang 

mengatur transaksi online. Jika konsumen yakin perusahaan mobile banking menawarkan 

kemampuan, keterampilan dan keahlian untuk menyediakan layanan transaksi yang tepat, 

maka mereka akan cenderung untuk mengevaluasi keuntungan mobile banking. 

H4: Perceived competence memiliki efek positif terhadap attitude toward using mobile 

banking 

Benevolence (kebaikan) penting untuk dipercayai karena menunjukkan sejauh mana seorang 

individu yakin antarpersonal dan peduli terhadap orang lain, dan bersedia untuk melakukan 

sesuatu dengan baik untuk alasan lain selain ego dan keuntungan (Robert, Dennis & Hung, 

2009).  

H5: Perceived benevolence memiliki efek positif terhadap attitude toward using mobile 

banking 

Perceived integrity menunjukkan ketaatan terhadap seperangkat prinsip yang dapat diterima. 

Integritas sangat penting karena menanamkan kepercayaan trustor terhadap trustee, dan 

mengurangi ketidakpastian dan risiko potensial (Bhattarcherjee, 2002 dalam H.F. Lin, 2011).  

H6: Perceived integrity memiliki efek positif terhadap attitude toward using mobile 

banking 

Attitude and Behavioral Intention Toward Using Mobile Banking 

Sikap untuk menggunakan sistem tertentu serta mengevaluasinya muncul dari keyakinan 

individu yang kuat (Karahanna, Straub & Chervany, 1999). Secara khusus, sikap konsumen 

potensial terhadap mobile banking akan mencerminkan adanya perasaan menguntungkan atau 
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tidak menguntungkan terhadap mobile banking dan munculnya niat untuk mengadopsi mobile 

banking. 

H7: Customer attitude memiliki efek positif terhadap behavioral intention about using 

mobile banking 
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Gambar 1: Model Penelitian 

Diadopsi dari H.F. Lin 2011 

Metode 

Pemilihan objek terhadap tiga bank di Indonesia yaitu bank BCA, bank Mandiri dan bank BRI 

didasarkan pada data Majalah Infobank 2014, dimana ketiganya merupakan tiga teratas 

performa keseluruhan e-banking tahun 2014. Jenis penelitian ini descriptive, jenis penelitian 

yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar 

(Malhotra, 2010). Metode penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu periode 

(cross sectional design). Sampel yang digunakan adalah nasabah ketiga bank tersebut dengan 

jumlah sampel 168 sampel (27 indikator dikali 6). Penelitian ini menggunakan metode analisis 

Structural Equation Modeling (SEM). 
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Hasil 

Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model structural (structural model) dan 

model pengukuran (measurement model). 
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Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kemampuan 

suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang diukurnya. Menurut Hair et.al 

(2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan factor 

standarnya (standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. Reliabilitas adalah 

konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair et.al., 2010). Mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted 
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measure, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 

0,70 dan variance extracted (VE) ≥ 0,50. 

Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Factor 

Loading 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

AVE Kesimpulan CR Kesimpulan 

Perceived 

Relative 

Advantage 

PRA1 0.909 

0.708 Valid 0.905 Reliabel 
PRA2 0.937 

PRA3 0.831 

PRA4 0.660 

Perceived 

Ease of Use 

PEOU1 0.842 

0.688 Valid 0.898 Reliabel 
PEOU2 0.891 

PEOU3 0.710 

PEOU4 0.864 

Perceived 

Compatibility 

PCB1 0.889 

0.754 Valid 0.902 Reliabel PCB2 0.809 

PCB3 0.904 

Perceived 

Competence 

PCT1 0.907 
0.873 Valid 0.954 Reliabel PCT2 0.950 

PCT3 0.945 

Perceived 

Benevolence 

PB1 0.856 
0.717 Valid 0.884 Reliabel PB2 0.914 

PB3 0.764 

Perceived 

Integrity 

PI1 0.869 

0.782 Valid 0.914 Reliabel PI2 0.956 

PI3 0.822 

Attitude 

AT1 0.963 

0.838 Valid 0.939 Reliabel AT2 0.891 

AT3 0.890 

Behavioral 

Intention 

BI1 0.920 

0.895 Valid 0.971 Reliabel 
BI2 0.980 

BI3 0.960 

BI4 0.922 
Uji Model Keseluruhan 

Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan 

atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik multivariat yang 

lainnya. 
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Tabel Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria 

Absolute-Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 4,714 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,149 Poor Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,784 Poor Fit 

 

Tingkat signifikansi dapat terlihat dari nilai p, apabila nilai p ≤ 0,05 maka dikatakan signifikan.  

 

Tabel Output Regression Weight 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 PRA → AT 0,280 *** Didukung Data 

2 PEOU → AT 0,436 *** Didukung Data 

3 PCB → AT 0,270 *** Didukung Data 

4 PCT → AT -0,071 0,364 Tidak Didukung Data 

5 PB → AT -0,026 0,758 Tidak Didukung Data 

6 PI → AT 0,260 *** Didukung Data 

7 AT → BI 0,940 *** Didukung Data 
 

Berdasarkan penelitian, perceived relative advantage, perceived ease of use dan perceived 

compatibility berpengaruh positif terhadap attitude toward using mobile banking. Sama halnya 

dengan perceived integrity yang memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward using mobile 
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banking. Sedangkan perceived competence dan perceived benevolence tidak berpengaruh 

positif terhadap attitude toward using mobile banking. Pada attitude toward using mobile 

banking berpengaruh positif terhadap behavioral intention toward using mobile banking. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, inovasi (perceived relative advantage, perceive ease of 

use, perceived compatibility) serta perceived integrity yang lebih diutamakan dalam layanan 

mobile banking, sehingga nasabah tidak ragu untuk menggunakan layanan tersebut. 

Adapun beberapa implikasi yang diperoleh  untuk pihak perbankan adalah sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini terlihat bahwa innovation attribute (perceived relative advantage, 

perceived ease of use, perceived compatibility) searah dengan sikap nasabah untuk 

menggunakan mobile banking. Untuk itu, kedepannya bank harus selalu mengeluarkan 

inovasi yang memberikan keuntungan kepada nasabahnya, salah satunya adalah melalui 

mobile banking atau melalui produk-produk layanan lainnya seperti tabungan dan lain-lain. 

Pada inovasi tersebut bank harus memberikan keuntungan-keuntungan yang nyata agar 

masabah tetap mempertahankan penggunaan mobile banking. Selain itu kemudahan, 

kenyamanan,  proses yang cepat dalam bertransaksi melalui mobile banking harus tetap 

diperhatikan oleh bank agar nasabah tidak merasa kecewa dengan layanan mobile banking. 

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. 

2. Dalam penelitian ini perceived competence dan perceived benevolence memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap sikap nasabah untuk menggunakan mobile banking. Oleh 

sebab itu, diharapkan bank dapat meningkatkan strategi layanan yang lebih efektif. Dalam 

hal kesejahteraan, masing-masing nasabah pasti akan berbeda untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan hidupnya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh bank adalah memberikan tarif 

layanan yang lebih kompetitif, sehingga nasabah dapat memilih layanan yang sesuai 

dengan keuangan serta sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 

3. Pada penelitian ini perceived integrity searah dengan sikap nasabah untuk menggunakan 

mobile banking. Dalam hal ini, perceived integrity dimaksudkan agar bank dapat selalu 

menjaga privasi nasabahnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Caranya 

adalah untuk tidak membocorkan data-data pribadi nasabah kepada siapapun, meskipun itu 

adalah orang dekat dari nasabah sendiri. Bank harus selalu waspada terhadap hal-hal yang 
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menyangkut data nasabah, sehingga nasabah akan terus memberikan kepercayaan kepada 

bank serta merasa aman dan nyaman untuk bertransaksi di bank-bank pilihannya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek produk layanan yang mungkin nantinya 

akan semaking berkembang tidak hanya terhenti di produk e-banking. Serta mengganti atau 

menambah objek perusahaan perbankan, dan menambah variabel-variabel penelitian yang 

ada. Sehingga akan memperkaya penelitian dan diharapkan menghasilkan penelitian yang 

lebih mendalam dan bermanfaat. 
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Lampiran: Measurement Model 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

Perceived 

relative 

advantage 

(PRA) 

Sejauh mana suatu 

layanan 

memberikan 

manfaat lebih 

(H.F. Lin, 2011) 

PRA1: Menggunakan mobile 

banking memungkinkan saya 

untuk melakukan transaksi 

perbankan secara lebih efisien 

PRA2: Menggunakan mobile 

banking memungkinkan saya 

untuk menyelesaikan 

transaksi perbankan lebih 

cepat 

PRA3: Menggunakan mobile 

banking adalah cara yang 

nyaman untuk melakukan 

transaksi perbankan 

PRA4: Menggunakan mobile 

banking berguna untuk 

mengelola keuangan saya 

(H.F. Lin, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Perceived ease 

of use (PEOU) 

Sejauh mana 

sebuah layanan 

dianggap mudah 

dipahami dan 

dioperasikan  

(H.F. Lin, 2011) 

PEOU1: Menggunakan 

mobile banking mudah bagi 

saya 

PEOU2: Mudah bagi saya 

menggunakan mobile banking 

untuk melakukan transaksi 

perbankan 

PEOU3: Menggunakan 

mobile banking tidak terlalu 

membebani saya secara 

psikologis 

PEOU4: Secara keseluruhan, 

saya percaya menggunakan 

mobile banking mudah 

digunakan 

(H.F. Lin, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Perceived 

compatibility 

(PCB) 

Sejauh mana suatu 

inovasi sesuai 

dengan nilai-nilai, 

pengalaman 

sebelumnya dan 

kebutuhan 

potensial para 

pengguna 

(Rogers, 195) 

PCB1: Mobile banking sesuai 

dengan gaya hidup saya 

PCB2: Menggunakan mobile 

banking cocok dengan 

bagaimana saya mengelola 

keuangan saya 

PCB3: Menggunakan mobile 

banking untuk melakukan 

transaksi perbankan sesuai 

Likert Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

dengan ritme aktivitas sehari-

hari 

(H.F. Lin, 2011) 

Perceived 

competence 

(PCT) 

Persepsi nasabah 

terhadap teknologi 

dan perbankan 

yang komersil  

(Ndubusi, 2007) 

PCT1: Menurut saya, dalam 

menyelenggarakan layanan 

mobile banking bank X
* 

memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan saya 

dalam mengelola keuangan 

PCT2: Menurut saya, dalam 

menyelenggarakan layanan 

mobile banking bank X
* 

memliki keahlian untuk 

memahami kebutuhan saya 

tentang mengelola keuangan 

saya 

PCT3: Menurut saya, dalam 

menyelenggarakan layanan 

mobile banking bank X
* 

memiliki pengetahuan yang 

baik tentang mengelola 

kebutuhan saya 

(H.F. Lin, 2011) 

 

Likert Scale 

1-7 

 

Perceived 

benevolence 

(PB) 

Menunjukkan 

sejauh mana 

seorang individu 

yakin dan peduli 

terhadap orang lan, 

dan berseia 

melakukan sesuatu 

dengan baik untuk 

alasan selain ego 

dan keuntungan  

(Robert, Dennis & 

Hung, 2009) 

PB1: Menurut saya, bank X
* 

mengedepankan kemudahan 

transaksi perbankan saya 

PB2: Jika saya membutuhkan 

bantuan, saya percaya bahwa 

bank X
* 
akan melakukan yang 

terbaik untuk membantu saya 

PB3: Menurut saya, bank X
* 

memperhatikan kesejahteraan 

saya 

(H.F. Lin, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Perceived 

integrity (PI) 

Menunjukkan 

ketaatan terhadap 

seperangkat prinsip 

yang dapat 

diterima 

(H.F. Lin, 2011) 

PI1: Menurut saya, bank X
* 

adalah perusahaan yang jujur 

PI2: Menurut saya, bank X
* 

senantiasa menjaga 

komitmennya 

PI3: Menurut saya, bank X
* 

tidak akan memberikan 

informasi yang bias tentang 

Likert Scale 

1-7 
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Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

Pengukuran 

transaksi perbankan 

nasabahnya 

(H.F. Lin, 2011) 

Attitude (AT) Mengacu pada 

sejauh mana 

individu memiliki 

evaluasi yang 

menguntungkan 

dari perilaku 

tertentu 

(Lin & Chen, 

2011) 

Menggunakan mobile 

banking adalah hal yang: 

AT1: Buruk… Baik… 

AT2: Negatif… Positif 

AT3: Saya sukai… Tidak 

disukai… 

(H.F. Lin, 2011) 

Likert Scale 

1-7 

Behavioral 

intention (BI) 

Sejauh mana 

individu berusaha 

keras untuk 

mencoba dan 

berupaya untuk 

mengerahkan 

rencana dalam 

rangka melakukan 

sebuah perilaku 

(Alsughayir) 

BI1: Saya sangat mungkin 

untuk menggunakan mobile 

banking di masa depan 

BI2: Saya berencana untuk 

menggunakan mobile banking 

di masa depan 

(H.F. Lin, 2011) 

BI3: Saya berniat 

menggunakan kembali mobile 

banking di masa depan 

BI4: Saya akan sering 

menggunakan kembali mobile 

banking di masa depan 

(Giovanis et.al., 2010 & Ja-

Chul Gu et.al., 2009) 

Likert Scale 

1-7 
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