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BAB I 

PENDAHULUAN 
1  

 

1.1 Latar Belakang 

Adaptasi penggunaan teknologi informasi pada dasawarsa 

terakhir ini mengalami progresivitas yang sangat cepat. Penggunaan 

gadget dan teknologi mobile yang makin membudaya di masyarakat 

memungkinkan penyerapan teknologi makin cepat. Dampaknya akan 

memberikan koneksi, hilangnya jarak, dan aktivitas ekonomi makin 

cepat dan baik. Hal ini juga akan dapat meningkatkan kinerja individu 

dalam melakukan pekerjaan maupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan. 

Salah satu perkembangan yang menarik dari teknologi informasi 

adalah penggunaan internet. 

Inovasi ini akan berperanan penting dalam prilaku 

masyarakat modern.  Kecepatan perluasan teknologi telah 

memungkinkan penyebaran informasi yang cepat tanpa melihat batas-

batas jarak dan geografis antar negara. Meningkatnya teknologi juga 

akan merubah pola-pola prilaku bisnis ekonomi.  Salah satu aspek 

yang penting yang melibatkan teknologi informasi adalah 

penggunaaan internet banking sebagai bagian dari sarana pendukung 

dalam transaksi perbankan. Dengan tersedianya layanan internet 

bangkin akan memungkinkan pelanggan perbankan untuk melakukan 

aktivitas transaksinya dimanapun tanpa harus datang ke kantor bank. 

Ini jelas akan membawa efesiensi baik waktu maupun biaya dari sisi 

pelanggan maupun pihak bank. 

Menurut Rahardjo (2001) bank yang memiliki internet 

banking akan memiliki keuntungan dibandingkan dengan bank yang 

tidak memiliki internet banking. Di masa yang akan datang, nasabah 

memiliki kecenderungan untuk membuka account di bank yang 

memiliki fasilitas internet banking. Keuntungan yang kelima adalah 

new business model. Internet banking memung-kinan adanya bisnis 

model yang baru. Layananperbankan baru dapat diluncurkan melalui 

web dengan cepat. Sedangkan bagi nasabah bank, internet banking 

memberikan keuntungan yaitu dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan transaksi perbankan karena dengan menggunakan internet 

banking transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan dimana 

saja (tidak terbatas ruang dan waktu), aman dan lebih cepat bila 
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dibandingkan mengantri di Bank ataupun di mesin ATM. 

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Internet 

World Statistics (IWS) yang melakukan riset berdasarkan data AC 

Nielsen Net Ratings sebuah lembaga marketing riset di Amerika, 

International Communication Union dan penyedia jasa internet 

seluruh dunia (3 Maret 2004) mempublikasikan bahwa, ada 

peningkatan yang cukup pesat pemakai internet di Indonesia yaitu 

tumbuh dari 2 juta user menjadi 8 juta user pada tahun 2004 atau 

meningkat 300% dari tahun 2000. 

Dilihat dari sisi kesejarahannyainternet banking telah 

diperkenalkan penggunaannya pada  industri perbankan pada 

pertengahan tahun 1990an di Amerika Serikat. Ini berarti industri 

tersebut telah berjalan lebih kurang 19 tahun. Meskkipun demikian, 

adopsi pelayanan ini oleh nasabah masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan, karena hasil survey Presiden Direktur Marketing Research 

Indonesia (MRI), mengatakan bahwa meskipun pemakaian internet 

banking dari tahun ke tahun seakin meningkat, tetapi peningkatan 

tersebut masih relatif kecil yaitu 11 % menjadi 15 %.  Untuk itu, bank 

perlu memikirkan keunggulan masing-masing layanan e-channel dan 

memosisikan secara tertentu dan/atau menarget segmen-segmen yang 

berbeda untuk masing-masing layanan. Dengan begitu, semua layanan 

yang telah didukung dengan investasi yang mahal itu tidak saling 

mematikan.  Kenyataan inilah yang melatar belakangi alasan untuk 

melakukan penelitian tentang  pengaruh persepsi kemudahan, persepsi 

kegunaan, persepsi kepercayaan dan risiko terhadap niat nasabah 

untuk menggunakan internet bankingpada Bank Mandiri di  Surabaya 

di Indonesia. 

Meskipun berbagai keuntungan ditawarkan melalui 

internet banking, namun sistem ini kurang diminati dan sangat jarang 

digunakan oleh nasabah yang memiliki fasilitas untuk mengakses 

internet banking. Sebagian besar nasabah tersebut lebih memilih 

mengantri di bank atau meng-gunakan ATM (Automated Teller 

Machines) untuk melakukan transaksi perbankan padahal mereka 

dimungkinkan untuk menggunakan internet banking. Data tahun 2001 

menunjukkan jumlah nasabah internet banking di Indonesia hanya 

1,79 persen dari keseluruhan nasabah bank-bank yang memiliki 

internet banking yaitu sebanyak 16,4 juta nasabah dan jumlah 
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pengguna internet banking tersebut hanya 6,98% dari keseluruhan 

jumlah pemakai internet yaitu sebanyak 4,2 juta orang (Maharsi dan 

Mulyadi, 2007). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah 

pengguna internet banking di Indonesia sangat sedikit bila 

dibandingkan dengan jumlah pengguna internet yang membutikan 

bahwa cukup banyak nasabah yang menggunakan internet tetapi tidak 

berminat menggunakan internet banking. Padahal untuk 

mengembangkan sistem internet banking ini dibutuhkan investasi 

yang cukup besar oleh pihak perbankan. 

Di satu sisi internet banking sangat bermanfaat tetapi di 

sisi lain ternyata internet banking kurang diminati oleh nasabah yang 

memiliki fasilitas untuk mengakses internet banking yang terbukti 

dengan hanya sedikit saja nasabah yang menggunakan internet 

banking. Dari fakta inilah menimbulkan ketertarikan untuk meneliti 

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat 

menggunakan internet banking oleh penggunanya. Karena dengan 

mengetahui faktor-faktor tersebut maka pihak bank penyedia layanan 

internet banking dapat mendorong minat nasabah yang sebenarnya 

memiliki fasilitas untuk mengakses internet banking sehingga mereka 

mau menggunakan internet banking. 

Sebuah model teori diperkenalkan oleh Davis (1989) untuk 

menjelaskan fenomena penerimaan masyarakat terhadap teknologi. 

Model yang dikenal daengan Technology Acceptance Model (TAM) 

menjelaskan faktor apa saja yang dapat menjelaskan penerimaan 

masyarakat terhadap teknologi yang baru.  Menurut Davis (1989) 

TAM adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk 

menjelaskan bagaimana pengguna mengerti dan menggunakan sebuah 

teknologi informasi.  TAM menggunakan Theory of Reason Action 

dari Fishbein dan Ajzen (dalam Widyarini dan Putro, 2008) yang 

digunakan untuk melihat bagaimana tingkat adopsi responden dalam 

menerima teknologi informasi. Terdapat tiga variabel utama untuk 

memprediksi perilaku niat pengguna komputer yaitu sikap pengguna, 

persepsi atas daya guna, dan persepsi atas kemampuan penggunaan.  

Hubungan antar variabel dapat dilihat dari gambar berikut ini: 
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Gambar 1. 1 MODEL PENERIMAAN TEKHNOLOGI  

Sumber : Davis, 1989. 
 

Model diatas menjelaskan bagaimana niat ditentukan oleh 

persepsi individu atas kegunaan teknologi. Selain itu niat individu 

juga ditentukan oleh sikapnya terhadap memadang teknologi tersebut. 

Sikap individu terhadap teknologi akan ditentukan dengan persepsi 

dalam diri individu tentang kegunaan maupun kemudahan yang akan 

diterima dari adaptasi teknologi tersebut. Model ini juga dapat 

digunakan dalam menjelaskan penerimaan pelanggan bank Mandiri 

terhadap rendahnya rasio pengguna internet banking pada Bank 

Mandiri tersebut. Dengan model tersebut akan dapat dijelaskan 

mengapa selama ini pengguna internet banking masih rendah, apakah 

rendahnya minat tersebut ditentukan oleh sikap, maupun oleh 

persepsinya. Dari kenyataan tersebut maka penting dilakukan 

penelitian tentang “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DALAM 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) YANG 

MEMPENGARUHI NIAT NASABAH DALAM 

MENGGUNAKAN INTERNET BANKING PADA BANK 

MANDIRI DI SURABAYA” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan 

yang diangkat pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi 

kepercayaan dan persepsi resiko secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap niat nasabah menggunakan internet banking 

pada Bank Mandiri di Surabaya? 

2. Apakah faktor persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi 

kepercayaan dan persepsi resiko secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap niat nasabah menggunakan internet banking 

pada Bank Mandiri di Surabaya? 

3. Faktor manakah dari persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, 

persepsi kepercayaan dan persepsi resiko yang berpengaruh 

dominan terhadap niat nasabah menggunakan internet banking 

pada Bank Mandiri di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh 

secara simultan antara faktor TAM yang terdiri dari persepsi 

kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko dan persepsi 

kepercayaan terhadap niat nasabah menggunakan internet 

banking pada Bank Mandiri di Surabaya. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan signifikansi pengaruh 

secara parsial  faktor TAM yang terdiri dari  persepsi kemudahan, 

persepsi kegunaan, persepsi resiko dan persepsi kepercayaan 

terhadap niat nasabah menggunakan internet banking pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

3. Untuk mengetahui faktor manakah dari persepsi kemudahan, 

persepsi kegunaan, persepsi resiko dan persepsi kepercayaan 

yang berpengaruh dominan terhadap niat nasabah menggunakan 

internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Bagi industri perbankan : 

 Hasil penelitian ini dapat mengevaluasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi nasabah untuk tetap bertahan terhadap pelayanan 

perbankan online dan menarik nasabah baru agar dapat menerima 

adanya pelayanan perbankan online. 

2. Bagi peneliti: 

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman dalam dalam mel;akukan penelitian, 

khususnya yang terkait dengan proses adopsi internet banking oleh 

nasabah bank mandiri di Surabaya. 

3. Bagi STIE YAPAN: 

 Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan 

sehingga dapat dijadikan sumber informasi dan rujukan untuk 

penelitian dengan topik yang sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun 

oleh Davis(1986) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan 

digunakan oleh pengguna teknologi. Menurut Davis perilaku 

menggunakan IT diawali oleh adanya persepsi mengenaimanfaat 

(usefulness) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan IT 

(ease of use), dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1  

MODEL PENERIMAAN TEKHNOLOGI 

Sumber : Davis,1989 

 

Persepsi terhadapadalah manfaat yangdiyakini individu 

dapat diperolehnya apabila menggunakan IT. Dalam konteks 

organisasi,kegunaan ini tentu saja dikaitkan dengan peningkatan 

kinerja individu yang secaralangsung atau tidak langsung berdampak 

pada kesempatan memperoleh keuntungan, baikkeuntungan yang 

bersifat fisik atau materi maupun non materi. Agak berbeda dengan 

persepsi individu terhadap kegunaan IT ini, variabel lainyang 

dikemukakan Davis mempengaruhi kecenderungan individu 

menggunakan ITadalah persepsi terhadap kemudahan dalam 

menggunakan IT. Kemudahan bermakna tanpa kesulitan atau 

terbebaskan dari kesulitan atau tidak perlu berusahakeras. Dengan 

External 
Variables 

Perceived 
Ease of use 

(P) 

Attitude 
Toward 

Using (A) 

Behavior 
Intention to 

Use (B) 

Perceived 
Usefulness 
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demikian persepsi mengenai kemudahan menggunakan ini merujuk 

padakeyakinan individu bahwa sistem IT yang akan digunakan tidak 

merepotkan atau tidakmembutuhkan usaha yang besar, pada saat 

digunakan.Persepsi terhadap manfaat IT  dan persepsi 

terhadapkemudahan penggunaan IT  mempengaruhi sikap individu 

terhadap penggunaan IT, yang selanjutnya akan menentukan apakah 

orangberniat untuk menggunakan IT. Niat untuk menggunakan IT 

akanmenentukan apakah orang akan menggunakan IT. 

Dalam TAM, Davis (1989)menemukan bahwa persepsi 

terhadap manfaat IT juga mempengaruhi persepsikemudahan 

penggunaan IT tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, 

selamaindividu merasa bahwa IT bermanfaat dalam tugas-tugasnya, 

dan akan tetap berniat untukmenggunakannya terlepas apakah IT itu 

mudah atau tidak mudah digunakan. Davis  (1989)melaporkan bahwa 

persepsi terhadap kemudahan menggunakan mempengaruhipersepsi 

terhadap manfaat komputer dalam melakukan tugas sehari-hari. Baik 

persepsimanfaat maupun persepsi kemudahan menggunakan komputer 

menentukan sikapterhadap penggunaan komputer dalam mengerjakan 

tugas sehari-hari. Sedangkan sikapini menentukan niat kemudian 

perilaku menggunakan komputer. 

Lee et. all. (dalam Widyarini dan Putro, 2008) 

mengemukakan bahwa TAM merupakan salah satu teori penerimaan 

teknologi yang sangat berpengaruh. Sampai tahun 2000, TAM sudah 

dirujuk oleh tidak kurang dari 424 penelitian. Sedangkan Social 

Science Citation Index (SSCI) mencantumkan bahwa hingga tahun 

2003, TAM sudah dirujuk oleh 698 penelitian. 

 

2.1.2 Niat Menggunakan Internet Banking 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, 

berkembang pula strategi yang harus dijalankan perusahaan, 

khususnya dibidang pemasaran. Untuk itu perusahaan perlu 

memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam hubungannya 

dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Dalam 

menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu 

mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang dibutuhkan, hal 

ini dikenal dengan perilaku konsumen.  Perilaku konsumen (consumer 

behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung 
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terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa tersebut didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Dharmmesta dan 

Handoko, 2000 : 10).  Salah satu bentuk perilaku konsumen adalah 

niat.  Niat adalah maksud atau keinginan kuat didalam hati untuk 

melakukan sesuatu.  Niat termasuk perbuatan hati maka tempatnya 

adalah didalam hati, bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan 

oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam didalam hatinya.  

Perilakuniat menggunakan teknologi, didefinisikan sebagai niat 

(keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku tertentu Keberhasilan 

perusahaan dalam pemasaran perlu didukung pemahaman yang baik 

mengenai perilaku konsumen, karena dengan memahami perilaku 

konsumen perusahaan dapat merancang apa saja yang diinginkan 

konsumen.Konsumen yang memiliki niat menggunakan terhadap 

suatu produk akan menunjukkan kesadaran yang tinggi, pengetahuan, 

kesukaan dan sensitifitas terhadap iklan atau komunikasi pemasaran 

yang lain yang dapat mendukung kesenangannya tersebut. Sikap 

konsumen atas suatu layanan akan berdampak pada niat atau 

keinginan menggunakan dari layanan tersebut (dalam Widyarini dan 

Putro, 2008) . 
 

2.1.3 Kegunaan 

Davis F.D. (1989) mendefinisikan kegunaan (usefulness) 

sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan 

suatu subjek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang 

tersebut sehingga dapat tercapainya efisiensi dan 

efektifitas.Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa 

penggunaan komputer sangatlah bermanfaat untuk dapat 

meningkatkan kinerja serta prestasi kerja orang yang 

menggunakannya.Menurut Thompson (1991-1994) dalam Fahmi 

Nasution (2004)kegunaan teknologi informasi merupakan manfaat 

yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi tersebut dalam 

melaksanakan tugasnya. Pengukuran kegunaan tersebut dilakukan 

berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas (keragaman) aplikasi 

yang dijalankan dalam sistem informasi. Thompson (1991) juga 

menyebutkan bahwa para individu dalam perusahaan akan 

menggunakan teknologi informasi jika mereka telah mengetahui 

manfaat positif atas penggunaannya. 
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2.1.4 Kemudahan penggunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai 

"tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan bebas dari upaya. "(Davis, 1989 : 320). Usability adalah 

istilah yang dipakai untuk menjelaskan kemudahan yang didapat 

seseorang dalam menggunakan sebuah alat atau obyek ciptaan 

manusia lainnya dalam mencapai sebuah tujuan.  Dalam interaksi 

manusia, komputer dan ilmu komputer, kegunaan biasanya merujuk 

pada keluwesan dan kejelasan yang interaksi dengan program 

komputer atau situs web dirancang.Davis, F.D mendefinisikan 

kemudahan penggunaan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang 

percaya bahwa computer dapat dengan mudah dipahami. Menurut 

Goodwin (dalam Widyarini dan Putro, 2008), intensitas penggunaan 

dan interaksi antara pengguna juga dapat menunjukkan kemudahan 

penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa 

system tersebut lebih dikenal, lebih mudah digunakan oleh 

penggunanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

teknologi informasi juga turut dipengaruhi oleh kemudahan 

penggunaan teknologi informasi juga turut dipengaruhi oleh 

kemudahan penggunaan teknologi informasi, ini merupakan refleksi 

psikologi pengguna yang lebih bersikap terbuka terhadap sesuatu yang 

sesuai dengan apa yang dipahaminya dengan mudah.  
 

2.1.5 Kepercayaan 

Dalam pandangan psikologi mendefinisikan kepercayaan 

sebagai kecenderungan percaya pada orang lain (dalam Widyarini dan 

Putro, 2008). Dalam pandangan sosiologi mendefinisikan trust adalah 

sebuah karateristik dari lingkungan institusi.  Percaya mengacu pada 

suatu keyakinan positif mengenai hal yang dapat dipercaya, hal yang 

dapat diandalkan dan hal yang diyakini, baik proses dan tujuan 

seseorang Fogg (dalam Widyarini dan Putro, 2008).  Menurut steward, 

dkk., (dalam Widyarini dan Putro, 2008) factor kepercayaan dalam e-

commerce adalah perkiraan subyektif dimana konsumen percaya 

mereka dapat melakukan transaksi online secara konsisten sesuai 

dengan yang diharapkan.  Konsep kepercayaan disini adalah 

kepercayaan pada mekanisme operasional dari transaksi yang 

dilakukan.   
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2.1.6 Risiko 

Risiko sebagai ketidak pastian dari pada kerugian. Definisi 

yang sederhana ini mengandung dua unsur yaitu Ketidakpastian  dan 

kerugian. Istilah risiko  dapat juga dalam arti benda atau objek 

pertanggungan dan bencana / bahaya. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, "Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang 

dapat merugikan perusahaan.” 

Sebelum memutuskan untuk percaya atau tidak, konsumen 

pertama akan menentukan berapa besar risiko keterlibatan disini.  Jadi 

risiko dan kepercayaan meiliki hubungan yang saling mengutakan 

(dalam Widyarini dan Putro, 2008).  Disini kepercayaan akan 

mendorong konsumen untuk mengambil risiko, dan hasil dari 

pembangunan kepercayaan akan menurunkan kesan risiko.  

Permasalahan tanggapan risiko ini juga mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap transaksi internet banking yaitu pada kepercayaan 

diri dan masalah privasi. 

2.1.7 Teknologi Informasi 

Teknologi adalah sebuah manifestasi langsung dari bukti 

kecerdasan manusia.  Kegiatan perbankan merupakan suatu aktivitas 

yang memerlukan dan menggunakan suatu informasi yang sangat 

insentif dan tergantung pada teknologi informasi untuk bias 

melakukan, memproses, dan mengirimkan informasi ke semua 

pengguna yang sesuai.  Tidak hanya karena teknologi informasi 

sendiri merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan 

pemrosesan informasi, teknologi informasi juga memberikan suatu 

cara bagi sejumlah bank untuk bisa membedakan produk dan layanan 

mereka.  Pihak bank telah menyadari bahwa mereka harus secara 

sadar untuk selalu memperbaharui layanan mereka untuk tetap bisa 

mempertahankan konsumen dengan memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan mereka dan ini juga dalam kaitannya untuk bisa memberikan 

layanan yang memadai sekaligus memuaskan dan bisa diandalkan.   

2.1.8 Internet banking 

Menurut Budi Sutedjo dharma Oetomo Internet dapat diartikan 

sebagai sebuah jaringan computer yang sangat besar yang terdiri dari 

jaringan- jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau 

seluruh dunia. Sedangkan menurut Efraim Turban internet banking 

adalah online banking, termasuk didalamnya bermacam-macam 
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kegiatan perbankan yang terhubung dari rumah, bisnis, atau dari jalan 

daripada fisiki lokasi bank.  Menurut Margareth Tan (dalam Widyarini 

dan Putro, 2008) definisi dari internet banking adalah suatu system 

perbankan yang memungkinkan para konsumen atau nasabah untuk 

bisa melakukan suatu transaksi perbankan yang luas secara elektronik 

melalui situs yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.  Pada saat 

pertama kali diperkenalkan, internet banking hanya digunakan sebagai 

suatu media presentasi informasi belaka dimana pihak bank 

memasarkan produk dan layanan yang mereka miliki dengan cara 

ditampilkan pada website atau situs mereka.  Dengan berkembangnya 

teknologi transaksi elektronik yang aman, lebih banyak bank yang 

kemudian mengambil langkah kedepan untuk memulai menggunakan 

sistem internet banking ini baik sebagai media transaksi dan juga 

media informasi sekaligus.  Dari perspektif nasabah, internet banking 

akan memberikan suatu pendekatan yang sifatnya sangat efektif dan 

sangat memadai untuk mengatur keuangan seseorang, karena dengan 

menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh internet banking, 

perbankan bisa diakses 24 jam tujuh hari dalam seminggu.  Disamping 

itu, informasinya selalu terbaru.  

 

2.1.9 Persepsi 

Proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, 

tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi.  

Suatu proses akan diawali oleh stimuli yang mengenai indera.  Stimuli 

yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asal 

merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera, seperti segala 

sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala 

sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa diraba. 

 Persepsi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pemasaran.  Citra yang ada di benak konsumen timbul karena proses 

persepsi, bagaimana konsumen menilai sebuah kualitas jasa juga 

sangat ditentukan oleh persepsinya, keberhasilan dalam pemosisian 

produk juga sangat tergantung pada persepsi yang ada di benak 

konsumen.    

 Jika semakin banyak persepsi nasabah yang positif atau 

suka terhadap produk dan jasa bank, maka bank tersebut meraih 

kesuksesan.  Sebaliknya, jika semakin sedikit persepsi nasabah yang 



 

13 

positif atau tidak suka terhadap produk dan jasa bank, maka bank 

tersebut belum meraih kesuksesan (Tatik Suryani, 2008). 
 

2.1.10 Hubungan antara Persepsi Kemudahan, Persepsi 

Kegunaan, Persepsi Risiko dan Kepercayaan 

menggunakan internet banking terhadap niat nasabah 

menggunakan internet banking. 

Persepsi kegunaan menunjukkan bahwa pengguna sistem 

teknologi informasi akan mau atau berniat menggunakan sistem jika 

sistem tersebut berguna untuk meningkatkan kinerjanya.Persepsi 

kemudahan penggunaan menunjukkan bahwa pengguna sistem 

teknologi informasi akan mau atau berniat menggunakan sistem jika 

sistem tersebut mudah digunakan olehnya atau dengan kata lain sejauh 

mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan 

membebaskannya dari usaha.Upaya tinggi harus dilakukan oleh 

penyelenggara transaksi online agar kepercayaan knsumen semakin 

tinggi, karena kepercayaan mempunyai pengaruh besar pada niat 

konsumen untuk melakukan transaksi secara online atau tidak 

melakukannya.Dalam penelitian ini indikator risiko dilihat dari 

tindakan yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil risiko dari 

penggunaan internet banking, diharapkan tindakan yang dilakukan 

oleh bank untuk memperkecil risiko akan berdampak positif pada niat 

konsumen untuk menggunakan teknologi yang ditawarkan. 

Persepsi kemudahan merupakan ukuran yang ditunjukkan 

dengan kapasitas pengguna terhadap kemampuannya dalam 

mengoperasikan fasilitas yang ada. Hal ini bisa menyangkut tentang 

adanya minimalisir waktu penggunaan, kemudahan cara, maupun 

fleksibilitasnya. Secara empiris seperti hasil penelitian Widyarini & 

Putro (2008) menunjukkan kaitan yang positif antara persepsi 

kemudahan dengan niat nasabah. Walaupun hasil pengujian tidak 

menunjukkan nilai keberartian yang signifikan, namun hal ini cukup 

sebagai bukti bahwa persepsi kemudahan punya hubungan positif 

dengan niat nasabah menggunakan internet banking. Walaupun begitu 

fakta juga menunjukkan persepsi kemudahan punya pengaruh positif 

signifikan terhadap persepsi atas daya guna. Sedangkan variabel daya 

guna sendiri merupakan variabel perantara antara niat nasabah dengan 

persepsi kemudahan. Ini artinya secara tidak langsung persepsi 

kemudah mempunyai pengaruh signfikan melalui variabel perantara 
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persepsi daya guna terhadap variabel niat penggunaan internet 

banking. Kesimpulan hubungan diatas, juga diperkuat oleh temuan 

pada penelitian Maharsi & Mulyadi (2007) yang juga konsisten 

dengan hasil penelitian Widyarini & Putro (2008) bahwa persepsi 

kemudahan mempunyai hubungan positif walaupun signifikansi 

hubungan tersebut tidak cukup signifikan.  

Kaitan antara niat nasabah dengan persepsi penggunaan 

juga menunjukkan hubungan positif atau searah. Dalam temuan 

Widyarini & Putro (2008) misalnya dijelaskan bahwa persepsi daya 

guna dapat menjadi variabel moderat yang signifikan antara persepsi 

kemudahan terhadap niat nasabah menggunakan internet 

banking.Kesimpulan yang sama juga dijelaskan pada hasil penelitian 

Maharsi & Mulyadi (2007). Penjelasan diatas memberikan gambaran 

awal sebagai dasar pijkan penelitian ini, bahwa semakin positif 

persespi nasabah akan kemudahan layanan internet banking, maka 

dapat meningkatkan persepsi kegunaannya, disatu sisi, dan pada sisi 

yang lain akan mampu mempengaruhi niat nasabah itu sendiri dalam 

pemakaian layanan internet banking yang ditawarkan oleh bank-bank 

umum nasional.  

Hubungan variabel Risiko dan kepercayaan terhadap niat 

nasabah juga menunjukkan pola pengaruh yang positif. Hasil temuan 

empirik pada penelitian Widyarini & Putro (2008) menunjukkan 

koefisien beta dari variabel kepercayaan terhadap niat nasabah 

maupun pengaruh kepercayaan melalui variabel perantara persepsi 

Risiko juga terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan. Peneliti 

Davis.F.D (dalam Fahmi Nasution, 2004) mendefinisikan bahwa 

individu akan melakukan suatu tingkatan tertentu apabila individu 

tersebut percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat 

meningkatkan prestasi orang tersebut. 

Sedangkan pengaruh persepsi Risiko secara langsung 

dengan niat nasabah juga terbukti secara signifikan. Temuan yang lain 

juga mengkonfirmasi bahwa persepsi kredibilitas layanan juga 

terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap niat nasabah 

menggunakaninternet banking(Maharsi & Mulyadi, 2007). Ini artinya 

semakin tinggi kepercayaan dan semakin baiknya persepsi Risiko 

akan dapat mendorong minat nasabah dalam memakai layanan 

internet banking. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
3  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam menjelaskan rancangan penelitian ini, maka dapat 

dijelaskan dalam tiga aspek, yaitu menurut tujuan penelitiannya, 

metode pengumpulan data yang digunakan maupun dari sifat dan jenis 

data yang digunakan.  Dilihat dari tujuan penelitian ini, maka 

penelitian ini dalam kategori penelitian induktif yang bertujuan untuk 

mengmbangkan (generating) teori atau hipotesis melalui 

pengungkapan fakta (fact finding) (Indriantoro & Supomo, 2002:23-

24). Sedangkan dari aspek metode pengumpulan datanya, maka 

penelitian ini masuk dalam kategori penelitian survey, yaitu 

pengumpulan data dan analisis data melalui kuisioner yang akan 

dilakukan secara langsung dan tertulis atau dikomunikasikan dari 

responden secara perorangan maupun kelompok (Indriantoro & 

Supomo, 2002:26).Adapun jika ditinjau dari jenis data yang diteliti, 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian opini (opinion 

research). Penelitian opini yaitu penelitian terhadap fakta berupa opini 

atau pendapat atau responden (Indriantoro & Supomo, 2002:29) 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan/keseluruhan anggota dari obyek penelitian 

yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi populasi adalah 

keseluruhan nasabah pengguna jasa layanan bank mandiri baik 

pengguna jasa internet bankingmaupun bukan pengguna internet 

banking. 

3.2.2 Sampel 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 x 

indikator sebagaimana disarankan oleh Solimun (2002:73) bahwa 

sampel minimal yang bisa digunakan adalah 5 x indikator. Dalam 

penelitian ini ada 21 indikator sehingga 21 x 5 maka total sampel yang 

diambil dalam penelitian adalah 105 orang.  
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode non probability sampling dengan model pengambilan secara 

purposive sampling atau juga dikenal sebagai judgment sampling. 

Metode pengambilan sampel berdasarkan cara purposive adalah 

pengambilan sampel yang dibatasi dengan penilaian kriteria-kriteria 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Nasabah Bank Mandiri pada kantor cabang di Surabaya 

2. Minimal telah menjadi nasabah selama 6 bulan. 

3. Mengetahui adanya layanan internet banking pada bank Mandiri 

Surabaya. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Identifikasi Variabel 

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y), 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. VariabelBebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dapat di pengaruhi oleh 

variabel lain tetapi dapat mempengaruhi variabel lain, yang 

merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 

internet banking yang mempengaruhi niat nasabah untuk 

menggunakannya, terdiri dari: 

a. Persepsi Kemudahan (X1) 

b. Persepsi Kepercayaan (X2) 

c. Persepsi Kegunaan (X3) 

d. Persepsi Resiko (X4)      

2. Variabelterikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel lain, yang 

merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Niat 

nasabah menggunakan internet banking(Y) 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan mendefinisikan sebuah konsep untuk 

membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi 

perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep.Definisi 

setiap variabel dalam penelitian ini adalah: 

1.    Variabel bebas 

a. Persepsi Kemudahan 

Persepsi kemudahan adalah persepsi nasabah Bank Mandiri di 

Surabaya terhadap kemampuannya dalam menggunakan 

layanan internet banking sehingga memberikan kemudahan 

transaksi dan mempercepat proses transaksi. Sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Widyarini dan Putro (2008) indikator yang digunakan dalam 

variabel ini adalah: 

1) Efisiensi waktu  

2) Pengoperasian yang mudah 

3) Proses yang mudah diingat 

4) Fleksibilitas 

5) Mudah dipelajari 

b. Persepsi Kegunaan 

Persepsi kegunaan adalah persepsi nasabah Bank Mandiri di  

Surabaya atas daya fungsi dan manfaat dari internet banking. 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) indikator yang 

digunakan dalam variabel ini adalah: 

1) Peningkatan produktivitas 

2) Kecepatan bertransaksi 

3) Membantu aktivitas sehari-hari 

4) Efektif dalam transaksi 

c. Risiko 

Risiko adalah persepsi nasabah Bank Mandiri di Surabaya atas 

hambatan dan celah keamanan maupun potensi kerugian yang 

lain yang ditimbulkan dari penggunaan layanan internet 

banking. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) indikator 

yang digunakan dalam variabel ini adalah: 
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1) Risiko keamanan data 

2) Jaminan keamanan dari bank 

3) Sesuai dengan kebutuhan transaksi 

4) Potensi yang menguntungkan 

d. Persepsi Kepercayaan 

Persepsi kepercayaan adalah persepsi nasabah Bank Mandiri di 

Surabaya terhadap tingkat kehandalan transaksi yang 

dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet 

banking.Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) indikator 

yang digunakan dalam variabel ini adalah: 

1) Jaminan layanan 

2) Keamanan yang terjaga 

3) Kemampuan memenuhi kebutuhan nasabah  

2.   Variabel terikat : Niat menggunakan internet banking 

Niat menggunakan internet banking adalah perilaku nasabah 

Bank Mandiri di  Surabaya dalam bentuk kecendrungan dan 

dorongan untuk menggunakan jasa layanan internet banking. 

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) indikator yang 

digunakan dalam variabel ini adalah: 

1) Minat menggunakan 

2) Alternatif layanan yang efektif dan efesien 

3) Alternatif pilihan utama dalam bertransaksi 

3.4.2 Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini digunakan skala likert untuk pengukuran variabel. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan,. 

serta meminta responden untuk memberikan memberikan pilihan pada 

salah satu alternatif jawaban yang ada pada kuesioner. Penilaian 

responden didesain dalam lima tingkatan ungkapan persetujuan dari 

skor 1 merupakan ungkapan sangat tidak setuju (STS) sampai dengan 

skor 5 merupakan ungkapan sangat setuju (SS).  Penjelasan seperti 

dibawah ini : 
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STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

N  : Netral 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

Untuk kepentingan analisis, maka dalam pengukuran variabel 

digunakan interval klas sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 1 

SKALA INTERVAL PENGUKURAN 
Interval Kelas Interpretasi Skor 

4,2 < x ≤5,0 Sangat setuju 5 

3,4 < x ≤4,2 Setuju 4 

2,6 < x ≤3,4 Netral 3 

1,8 < x ≤2,6 Tidak Setuju 2 

1,0 < x ≤ 1,8 Sangat Tidak Setuju 1 

 

Keterangan: 

Jarak kelas interval = (5-1)/5  = 0,8 

 

3.5 Sumber dan  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang berasal dari penyebaran kuisioner. Data primer adalah data yang 

digali langsung, dikumpulkan dari obyek yang diteliti. 

3.5.2 Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan cara menyebarkan 

kuesioner. Kuesioner merupakan metode yang digunakan untuk 

membantu penelitian dalam bentuk suatu pertanyaan yang diajukan 

kepada responden yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

diteliti dimana yang ditujukkan bagi reponden bank yang 

menggunakan dan tidak menggunakaninternet banking, dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk 

angket. 

Pertanyaan yang ada dalam bentuk angket tersebut dibagi 

menjadi beberapa bagian menurut kategori variabel yang menjadi 

penunjang dalam penggunaan layanan perbankan online. Pada 
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kuesioner tersebut terdiri dari 21 item pertanyaan dari beberapa 

variabel.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Fungsi dari analisis deskriptif adalah untuk memberikan 

gambaran umum tentang data yangtelah diperoleh. Gambaran umum 

ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita 

peroleh. Disini gambaran umum dapat mendeskripsikan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan responden penelitian sekaligus 

berkaitan dengan uji validitas dan realibilitasnya. 

3.6.2 Analisis Statistik 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

  Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, dengan 

perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur construct 

sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Untuk menguji 

validitas butir (item), ada beberapa syarat yang telah 

ditentukan yaitu: 

1. Butir berkorelasi positif dengan faktor. 

2. Dengan p maksimal 0,05 dalam uji one tailed. 

  Pengolahan dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment yaitu (Azwar, 2002:19): 

  NYYNXX

NYXXY
rx y

/)(/)(

/)()(

2222 


  

  Keterangan : 

  rxy  = Korelasi product moment 

  y  = item skor variabel 

  x  = indikator 

  N  = banyaknya sampel 

Sedangkan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika signifikansi r hit> 5% maka valid 

Jika signifikansi r hit ≤ 5% maka tidak valid (Umar, 2003:43) 
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2. Reliabilitas 

  Dalam penelitian ini, yang akan dipakai untuk uji reliabilitas 

adalah Teknik Cronbach’s (Azwar, 2002:78): 

 Rumus r = )
σ

σi
 - (1 

1 -k 

k
2

2
 

 r  : koefisien reliabilitas yang dicari 

 k  : jumlah butir pertanyaan (soal) 

 i2 : varians butir-butir pertanyaan (soal) 

  : varians skor tes 

 Untuk mengerjakan rumus di atas dalam uji reliabilitas sebuah 

instrumen, yang sering banyak memakan waktu adalah 

penghitungan varians (i2) tiap butir soal, tergantung jumlah butir 

pertanyaan yang ada. Semakin banyak jumlah pertanyaan akan 

semakin banyak kerja penghitungan varians tiap butirnya. Varians 

butir itu sendiri dapat diperoleh dengan mempergunakan rumus 

sebagai berikut : 

 i2 = 
N

N

)X(
 - X

2

i2

i




 

 i2 : Varians butir pertanyaan ke-n (misal ke-1, ke-2, dan 

seterusnya) 

 Xi : Jumlah skor jawaban subyek untuk butir pertanyaan ke-n 

 Suatu kuesioner dikatakan realiabel jika nilai cronbach alpha> 

0,60.(Ghazali, 2001:42) 

b. Regresi Linier Berganda 

Dalam peneltian ini analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas. Model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 +3X3 +4X4 +ei 

Keterangan :   

Y  : Variabel minat nasabah menggunakan internet 

banking 

0 : Konstanta  

1-2 : Koefisien regresi  
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X1 : Variabel persepsi kemudahan 

X2 : Variabel persepsi kepercayaan 

X3 : Variabel persepsi kegunaan 

X4 : Variabel persepsi resiko 

ei : Error 

c. Uji Asumsi Klasik 

Syarat suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimated)untuk menghasilkan keputusan yang BLUE, 

maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi dasar: 

a. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu menguji apakah dalam sebuah model 

regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas 

suatu pengamatan lainnya (Umar, 2003: 137). Untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji 

korelasi Rank Spearman (Suharyadi, 2004: 529). 

Menurut Santoso (2000: 243) deteksi adanya 

heteroskedastisitas adalah : 

Nilai probabilitas ≥ 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas. 

b. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi 

yang disusun menurut urutan waktu. Autokorelasi dapat 

dideteksi dengan melihat apakah terdapat hubungan yang 

sistematis baik meningkat ataupun menurun antara error (e) 

dengan waktu.  

Adapun distribusi daerah keputusan autokorelasi adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 3. 1 

KURVA ANALISIS AUTOKORELASI 

Sumber: Suharyadi, 2004:529 

Opsi pengujiannya adalah (Simamora, 2008:63): 

Ho : 1 = 0 (tidak ada autokorelasi positif/negatif) 

Ha : 1 ≠ 0 (ada autokorelasi positif/negatif) 

Dari distribusi daerah keputusan autokorelasi diatas apabila 

nilai dw berkisar antara du dan 4-du, maka tidak terjadi 

autokorelasi (Suharyadi, 2004: 529). 

c. Multikolinieritas 

Multikolinieritas diartikan dengan adanya hubungan linier 

yang pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan dari model regresi. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung VIF 

(Variance Inflation Factor).  Persyaratan untuk dikatakan 

terbebas dari multikolinieritas adalah bila VIF predictor tidak 

melebihi nilai 10. Nilai VIF hitung berkisar pada nilai 1 atau 

lebih rendah dari 10 dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas (Ghazali, 2001: 57) 

d. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis Simultan 

Untuk menguji pengaruh simultan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat maka digunakan Analisis Varians 

(ANOVA) Fhitung. Pengujian menggunakan Fhitung digunakan 

Ada 
autokorelasi 

positif 

Ada 
autokorelasi 

negatif 

Tidak Ada 
autokorelasi  

Area 
keragu
raguan  

Area 
keragu
raguan  

  0                        dL             dU                          2                         4-dU          4-dL                      4 
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untuk mengetahui tingkat signifikansi model secara serempak 

antara variabel-variabel independent dengan variabel 

dependent. 

Rumus (Ghazali, 2001:66):  

 
 1

1
2

2






kn
R

k
R

F

 
Dimana: 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

R = koefisien determinasi 

n  = jumlah sampel 

k = jumlah variabel bebas 

Langkah pengujian: 

1) Merumuskan hipotesis statistik 

H0 : bi = 0,  tidak ada pengaruh signifikan 

secara simultan antara model 

keseluruhan terhadap niat nasabah 

menggunakan internet banking (Y). 

H1 : bi ≠ 0,  ada pengaruh signifikan secara 

simultan antara model keseluruhan 

terhadap niat nasabah menggunakan 

internet banking (Y). 

2) Kriteria penerimaan dan penolakan H0: 

H0 diterima jika Signifikansi F hitung ≤ alpha (5%) 

H0 ditolak jika  Signifikansi F hitung  > alpha (5%)  (Umar, 

2005:67) 

b. Uji Parsial 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat 

membeli (Y). Adapun prosedur uji t adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis Statistik 

H0: i = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel niat menggunakan internet 

banking nasabah (Y). 
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H1: i ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel niat menggunakan internet 

banking nasabah (Y) 

Dimana: 

2) Menentukan titik kritis (ttabel) 

a. Tingkat signifikansi () ditetapkan sebesar 5%, 

karena uji ini menggunakan uji dua sisi, maka /2 = 

2,5% 

b. Derajat kebebasan yang digunakan adalah n-k-1 

sehingga ttabel (/2, n-k-1) 

3) Menentukan besarnya thitung 

Besarnya thitung dapat ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

thitung = 
i)SE(

βi


 

Di mana: 

i  = koefisien regresi variabel independen 

SE(i)  = standart error dari koefisien bi 

4) Memproyeksikan nilai t hitung dalam kurva normal uji t. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
4  

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Bank Mandiri 

PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Bank Mandiri 

berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, 

Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor 

Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia 

(Bapindo), bergabung menjadi Bank Mandiri. 

Sejarah keempat Bank (BBD, BDN, Bank Exim, dan 

Bapindo) tersebut sebelum bergabung menjadi Bank Mandiri, dapat 

ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank nasional 

tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia 

perbankan Indonesia, dan masing-masing telah memainkan peranan 

yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di 

Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai 

Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di 

Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah 

menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 

Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank 

Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah ynag membiayai sektor 

industri dan pertambangan. 

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang 

yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De 

Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 

1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank 

milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi 

hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank 

umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan 

berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih 

menjadi Bank Bumi Daya. 

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari 
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perusahaan dagang Belanda N.V. Nederlansche Handels Maatschappij 

yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di 

sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia 

menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada 

tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia 

menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank 

Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya 

adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang 

akhirnya menjadi BankExim, bank Pemerintah yang membiayai 

kegiatan ekspor dan impor. 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari 

Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan 

pada tahun1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung 

pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya 

perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai 

bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung 

dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk 

membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka 

menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi 

dan pariwisata. 

Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat 

bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada 

pertengahan tahun 1999. Dalam proses penggabungan dan 

pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri 

dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 

menjadi 17.620. Direktur Utamanya yang pertama adalah Robby 

Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW 

Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun, sebelum digantikan Agus 

Martowardojo sebagai Direktur Utama sejak Mei 2005. Neloe 

menghadapi dugaan keterlibatan pada kasus korupsi di bank tersebut. 

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang 

yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. 

Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak 

perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan 

AXA Mandiri. 

 

 



 

28 

4.1.2 Profil Responden 

Gambaran umum subyek penelitian merupakan deskripsi 

responden menurut profil atau gambaran demografiknya. Berikut 

profil responden penelitian ini: 

a. Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Menurut jenis kelamin dari 110 orang responden yang diteliti 

mayoritas responden adalah pria. Total responden pria mencapai 

61 orang atau ekuivalen dengan 55,5%. Sisanya merupakan 

responden dengan jenis kelamin wanita yang mencapai 44,5%. 

 

Tabel 4. 1 

PROFIL MENURUT JENIS KELAMIN Jenis Kelamin

61 55.5 55.5 55.5

49 44.5 44.5 100.0

110 100.0 100.0

Pria

Wanita

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Sumber: data diolah 

b. Gambaran Responden Berdasarkan Umur 

Menurut data sebaran umur, tampak mayoritas responden adalah 

berusia antara 20-29 tahun. Proporsi sampel dengan usia tersebut 

mencapai 62 orang atau 56,4%. Pada urutan kedua mayoritas 

adalah responden dengan usia antara 30-39 tahun dengan jumlah 

sampel 30 orang atau mencapai 27,3% dari total sampel yang 

diamati. Sisanya merupakan responden dengan usia diatas 40 

tahun (13,6%) dan antara 17-20 tahun (2,7%). 

Tabel 4. 2 

PROFIL MENURUT UMUR Umur

3 2.7 2.7 2.7

62 56.4 56.4 59.1

30 27.3 27.3 86.4

15 13.6 13.6 100.0

110 100.0 100.0

17 - 20 th

20 - 29 th

30-39 th

=> 40 th

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Sumber: data diolah 

c. Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Dilihat dari pekerjaan responden, tampak mayoritas responden 

adalah pegawai swasta. Total responden yang menyatakan dirinya 

sebagai pegawai swasta mencapai 63 orang atau 57,3% dari total 

sampel yang diteliti. Pada urutan kedua mayoritas adalah 

responden dengan menyebutkan pekerjaannya lain-lain sebanyak 

28 orang dari 110 sampel yang diamati atau 25,5%.  Sisanya 

merupakan responden yang mempunyai pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa dan PNS atau militer. 

Tabel 4. 3 

PROFIL MENURUT PEKERJAAN Pekerjaan

13 11.8 11.8 11.8

6 5.5 5.5 17.3

63 57.3 57.3 74.5

28 25.5 25.5 100.0

110 100.0 100.0

Pelajar/Mahasiswa

PNS/TNI

Pegawai Swasta

Lain-lain

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Sumber: data diolah 

d. Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan 

Dilihat dari pendidikan tampak mayoritas responden 

berpendidikan sarjana atau diploma. Jumlah responden dengan 

kualifikasi pendidikan tersebut mencapai 90 orang atau 81,8%. 

Sisanya merupakan sampel dengan pendidikan SLTA, dan S2. 

Tabel 4. 4 

PROFIL MENURUT PENDIDIKAN Pendidikan

17 15.5 15.5 15.5

90 81.8 81.8 97.3

3 2.7 2.7 100.0

110 100.0 100.0

<= SLTA

diploma/S1

S2

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Sumber: data diolah 
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e. Gambaran Responden Berdasarkan tentang Pengetahuan tentang 

Layanan Intenet Banking 

Pengetahuan responden tentang layanan internet 

bankingditunjukkan dengan pengetahuan responden tentang 

adanya layanan internet banking pada bank yang mereka gunakan. 

Ketika ditanya demikian tampak mayoritas menjawab ya atau tahu. 

Sedangkan yang menjawab tidak hanya sedikit sekali yaitu 2,7%. 

Tabel 4. 5 

RESPONDEN MENURUT PENGETAHUAN 

LAYANAN INTERNET BANKING Tahu Layanan Internet Banking?

107 97.3 97.3 97.3

3 2.7 2.7 100.0

110 100.0 100.0

ya

tidak

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Sumber: data diolah 

 

4.2 Data Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Variabel Kemudahan 

Respons responden atas indikator X1a yaitu tentang 

kemudahan efesiensi waktu penggunaan internet banking tampak skor 

jawaban adalah 3,59 yang menunjukkan intepretasi setuju. Begitu juga 

pada X1b tentang kemudahan pengoprasian, X1c tentang mudah 

diingat, X1d tentang kesesuaian internet banking pada kebutuhan, X1e 

tentang fleksibilitas internet banking, dan X1f tentang kemudahan 

untuk dipelajari, di dapatkan skor masing-masing secara berurutan 

adalah 3,51 (X1b), 3,54 (X1c), 3,56 (X1d), 3,61 (X1e) dan 3,63 (X1f). 

Interpretasi keseluruhannya menunjukkan kategori Setuju. 
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Tabel 4. 6 

DESKRIPSI VARIABEL PERSEPSI KEMUDAHAN 

Indikator 

interval 

Score Interpretasi 1 2 3 4 5 

X1a 3 26 108 128 130 3.59 Setuju 

X1b 3 26 117 140 100 3.51 Setuju 

X1c 2 28 114 140 105 3.54 Setuju 

X1d 3 32 93 144 120 3.56 Setuju 

X1e 2 24 108 148 115 3.61 Setuju 

X1f 4 22 102 136 135 3.63 Setuju 

Rata-
rata 3 26 107 139 118 3.57 Setuju 

Sumber: Lampiran 2 (diolah). 

Nilai skor rata-rata juga menunjukkan nilai 3,57 ini artinya 

tingkat kemudahan internet banking cukup tinggi karena penilaian 

responden berada pada skor 4 atau setuju. 

 

4.2.2 Deskripsi Variabel persepsi Kegunaan 

Ada 5 indikator yang digunakan mengukur persepsi kegunaan internet 

banking. Yaitu kegunaan internet banking bagi peningkatan 

produktivitas (X2a), kegunaan dilihat dari kecepatan bertransaksi 

(X2b), kegunaan dalam membantu kemudahan aktivitas sehari-hari 

(X2c), kegunaan dalam memberikan efektivitas bertransaksi (X2d), 

dan kegunaan agar nasabah lebih aktif (X2e). 

Tabel 4. 7 DESKRIPSI VARIABEL PERSEPSI KEGUNAAN 

Indikator 

interval 

Score Interpretasi 1 2 3 4 5 

X2a 3 44 108 128 85 3.35  Netral 

X2b 2 38 117 148 65 3.36  Netral 

X2c 1 50 102 132 85 3.36  Netral 

X2d 1 52 99 140 75 3.34  Netral 

Rata-rata 1 46 107 137 78 3.43  Netral 

Sumber: Lampiran 2 (diolah) 

Skor yang didapatkan untuk X2a sebesar 3,35, X2b sebesar 

3,36, X2c sebesar 3,36, X2d dan sebesar 3,34. Keseluruhan skor 
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tersebut jika diinterpretasikan berada pada skala interval 3 yaitu netral. 

Skor rata-rata keseluruhan indikator juga menunjukkan nilai 3,43 yang 

berarti pada interpretasi netral. Ini artinya penilian responden atas 

kegunaaan internet banking masih netral atau moderat. Hal ini juga 

menggambarkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh pihak bank 

terhadap nasabahnya tentang kegunaan masih belum efektif benar, se 

 

4.2.3 Deskripsi Variabel Risiko 

Risiko menggambarkan tingkat kerentanan terhadap celah keamanan 

terhadap pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengakses, 

memanipulasi dan mengambil keuntungan dari celah tersebut. Sebagai 

bentuk teknologi yang memanfaat perkembangan kecanggihan 

teknologi informasi, internet banking selain memberikan kemudahan 

juga memberikan potensi risiko yang tinggi terhadap tingkat 

keamanan data. Tampak hasil perhitungan skor didapatkan nilai skor 

untuk X1a sebesar 2,84, skor X1b sebesar 2,89, X1c sebesar 2,90 dan 

X1d sebesar 2,86. Jika diinterpretasikan pada skala interval 

pengukuran didapatkan nilai skor tersebut berada pada interval 3 atau 

netral.  

Tabel 4. 8 

DESKRIPSI VARIABEL RISIKO 

Indikator 

Interval 

Score Interpretasi 1 2 3 4 5 

X3a 1 96 111 64 40 2.84  Netral 

X3b 2 78 132 76 30 2.89  Netral 

X3c 2 84 120 68 45 2.90  Netral 

X3d 1 88 123 68 35 2.86  Netral 

Rata-rata 2 87 122 69 38 3.04  Netral 
Sumber: Lampiran 2 (diolah) 

Begitu juga hasil pada skor keseluruhan indikator Risiko, 

di dapatkan nilai 3,04. Ini artinya jika diinterpretasikan nilai tersebut 

juga berada pada kategori interval netral. Deskripsi tersebut 

menggambarkan bahwa responden tidak melihat bahwa risiko dalam 

bertransaksi melalui internet banking moderat, hal ini karena kasus 

pembobolan bank sampai saat ini masih jarang. Walaupun begitu pada 

skala netral juga menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa 
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ancaman tersebut juga ada, dan perlu diwaspadai. 

 

4.2.4 Deskripsi Variabel Kepercayaan 

Ada tiga indikator pengukur variabel kepercayaan yaitu kepercayaan 

dalam bentuk jaminan layanan (X4a), kepercayaan terhadap keamanan 

yang terjaga (X4b) dan kepercayaan terhadap pemenuhan kebutuhan 

nasabah (X4c). 

Tabel 4. 9 

DESKRIPSI VARIABEL KEPERCAYAAN 

Indikator 

interval 

Score Interpretasi 1 2 3 4 5 

X4a 3 48 132 116 50 3.17  Netral 

X4b 3 38 141 128 45 3.23  Netral 

X4c 3 48 132 124 40 3.25  Netral 

Rata-rata 8 45 135 123 45 3.18  Netral 
Sumber: Lampiran 2 (diolah) 

Skor perhitungan untuk X4a sebesar 3,17 yang berarti 

dapat diinterpretasikan dalam kualitas jawaban netral.  Begitu juga 

X4b skor jawaban sebesar 3,23 dan X4c sebesar 3,25 yang keduanya 

berarti pada posisi jawaban netral. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden menilai kepercayaan pada internet banking masih berada 

pada taraf moderat atau rata-rata. 

 

3. Deskripsi Variabel Niat 

Niat ditunjukkan dengan tiga hal dalam penelitian ini, yaitu niat dalam 

arti berminat menggunakan (ya), niat dalam arti alternatif layanan 

yang dianggap efektif dan efesien (yb), maupun niat dalam arti 

sebagai alternatif pilihan utama dalam bertransaksi (yc).Tabel 4.10 

menggambarkan hasil perhitungan skor pada indikator niat. Skor ya 

didapatkan nilai 3,11, yb sebesar 3,15 dan yc sebesar 3,11. Ketiga skor 

tersebut dapat diinterpretasikan sebagai penilaian netral.  
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Tabel 4. 10 

DESKRIPSI VARIABEL NIAT 

Indikator 

interval 

Score Interpretasi 1 2 3 4 5 

Ya 14 48 87 88 105 3.11  Netral 

Yb 12 50 75 124 85 3.15  Netral 

Yc 14 42 99 92 95 3.11  Netral 

Rata-rata 126 47 87 101 95 3.12  Netral 
Sumber: Lampiran 2 (diolah) 

 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas item-item pertanyaan dalam kuesioner 

bertujuan mengetahui  apakah item-item tersebut benar-benar 

mengukur konsep-konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

dengan tepat.  Butir-butir pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dan 

dipadukan dengan penjabaran atas definisi teoritis dari variable yang 

digunakan dalam penlitian ini. Validitas konstruk mengukur sampai 

seberapa jauh ukuran indikator mampu merefleksikan konstruk laten 

teoritisnya. Jadi validitas konstruk memberikan kepercayaan bahwa 

ukuran indicator yang diambil dari sampel menggambarkan skor 

sesungguhnya didalam populasi.Pada tabel 4.11 menampilkan hasil uji 

validitas pada sampel kecil. Jumlah sampel kecil yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 30 orang responden.  
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Tabel 4. 11 

UJI VALIDITAS ITEM PENGUKURAN  

(SAMPEL KECIL) 
Item Korelasi (r) Signifikansi Keterangan 

X1a 

X1b 

X1c 

X1d 

X1e 

X1f 

0.951 

0.905 

0.900 

0.914 

0.906 

0.933 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

X2a 

X2b 

X2c 

X2d 

0.957 

0,911 

0,926 

0,962 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X3a 

X3b 

X3c 

X3d 

0,959 

0,915 

0,924 

0,934 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

X4a 

X4b 

X4c 

0,953 

0,904 

0,957 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Y1 

Y2 

Y3 

0,980 

0,951 

0,983 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Lampiran 3 

4.3.2 Reliabilitas 

Realibilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu 

menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam 

item dalam instrumen (Uma Sekaran). Suatu alat ukur dikatakan 

reliabel jika kita selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari segala 

pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang 

berbeda.  Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen memiliki 

indeks kepercayaan yang baik jika diujikan berulang. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha. Batas 

kritis (rules of thumb ) alpha cronbach yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 0,6. 
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Tabel 4. 12 

UJI RELIABILITAS PADA MASING-MASING VARIABEL 

(SAMPEL KECIL) 

Item Cronbach’s 

alpha 

Batas kritis Keterangan 

Kemudahan 

Kegunaan 

Resiko 

Kepercayaan 

Niat 

0,963 

0,955 

0,950 

0,932 

0,970 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Lampiran 4 

 

Dari hasil pengujian reliabilitas sampel kecil yang dapat 

dilihat pada table 4.12 di dapatkan nilai alpha cronbach diatas batas 

kritis 0,6 maka hasil uji menunjukkan data-data pada variabel 

kemudahan mempunyai reliabilitas yang cukup sebagaimana 

disyaratkan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

4.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa nilai 

residual dari data telah memenuhi asumsi berdistribusi normal. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan analisa Kolmogorov-

Smirnov untuk mendapatkan nilai distribusi Z normal dan 

Signifikansinya. 
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Tabel 4. 13 

UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

110

.0000000

1.02937994

.060

.053

-.060

.625

.830

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
Sumber : Lampiran 6 

Dari hasil analisis multivariate pada variabel 

Unstandardized Residual pada model regresi linier yang diteliti, di 

dapatkan nilai Z Normoal Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,625 dengan 

Asymptatic Signicifancy sebesar 0,830. Karena nilai Signifikansi Z 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,830 > alpha (5%) maka dapat 

disimpulkan distribusi data secara multivariate dari model regresi 

yang diteliti berdistribusi normal.  

 

4.3.4 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas, autokorelasi maupun 

multikolinieritas. 

a. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu menguji apakah dalam sebuah model 

regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu 

pengamatan lainnya.  

Menurut Santoso (2000: 243) deteksi adanya heteroskedastisitas 

adalah : 

Nilai probabilitas ≥ 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 

Nilai probabilitas < 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas. 
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Tabel 4. 14 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

1.015 .458 2.217 .029

.072 .066 .107 1.091 .278

-.030 .066 -.045 -.460 .646

-.061 .073 -.083 -.830 .408

-.060 .072 -.083 -.834 .406

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: AbsutResa. 

 
Sumber: Lampiran 6 

Dari hasil regresi antara variabel bebas yang diteliti terhadap 

absolute unstandaridzed residual didapatkan nilai t hitung untuk 

variabel kemudahan sebesar 1,091 dengan signifikansi 0,278, 

variabel kegunaan sebesar -0,460 dengan signifikansi 0,646, 

Resiko sebesar -0,830 dengan signifikansi 0,408, dan Kepercayaan 

sebesar -0,834 dengan signifkansi 0,406. Karena nilai signifikansi 

di atas 5% maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi linier yang diteliti. 

b. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun menurut urutan waktu. Autokorelasi dapat dideteksi 

dengan melihat apakah terdapat hubungan yang sistematis baik 

meningkat ataupun menurun antara error (e) dengan waktu. Selain 

itu dapat dilakukan uji Durbin Watson. 
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Tabel 4. 15 

Analisis Durbin Watson 

Model Summaryb

.553a .306 .279 1.04880 .306 11.565 4 105 .000 2.077

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Resiko (x4), Kemudahan (x1), Kegunaan (x2), Kepercay aan (x3)a. 

Dependent Variable: niat (y )b. 

 
Sumber: Lampiran 5 

 

Gambar 3. 2   Kurva Analisis Autokorelasi 

 
Sumber: Suharyadi, 2004:529 

 

Opsi pengujiannya adalah (Simamora, 2008:63): 

Ho : 1 = 0 (tidak ada autokorelasi positif/negatif) 

Ha : 1 ≠ 0 (ada autokorelasi positif/negatif) 

Dari nilai DW di ketahui nilai DW > du dan DW < dari 4-du 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada 

autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatif pada residual 

nilai Y ketika dilakukan pemunduran (lag).  

Ada 
autokorelasi 

positif 

Ada 
autokorelasi 

negatif 

Tidak Ada 
autokorelasi  

Area 
keragu
raguan  

Area 
keragu
raguan  

  0                        1,502       1,582                            2,07               2,418         2,498                       4 

                            dL             dU                                DW              4-dU          4-dL                       
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e. Multikolinieritas 

Multikolinieritas diartikan dengan adanya hubungan linier yang 

pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

dari model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas 

dapat dilakukan dengan menghitung VIF (Variance Inflation 

Factor).  Persyaratan untuk dikatakan terbebas dari 

multikolinieritas adalah bila VIF predictor tidak melebihi nilai 10. 

Nilai VIF hitung berkisar pada nilai 1 atau lebih rendah dari 10 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Ghazali, 2001: 

57) 

Tabel 4. 16 

Uji Multikolinieritas dengan VIF Coefficientsa

1.164 .749 1.555 .123

.309 .107 .238 2.883 .005 .314 .271 .234 .970 1.031

.287 .107 .221 2.674 .009 .308 .253 .217 .964 1.037

-.372 .119 -.262 -3.120 .002 -.358 -.291 -.254 .938 1.066

.302 .117 .216 2.581 .011 .319 .244 .210 .941 1.063

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Zero-

order Part ial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity

Stat ist ics

Dependent Variable: niat (y )a. 

 
Sumber: Lampiran 5 

Hasil uji statistik Kolonieritas di dapatkan nilai VIF masing-

masing variabel bebas dibawah nilai 10. Karena nilai VIF tidak 

melebihi 10 maka disimpulkan tidak terdapat gejala 

multikolinieritas ganda. 

 

4.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pendekatan regresi linier berganda digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh dari persepsi kemudahan (X1), persepsi 

kegunaan (X2), persepsi kepercayaan (X3), dan persepsi resiko (X4) 

terhadap niat (Y) Nasabah menggunakan internet banking pada Bank 

Mandiri di Surabaya. Nilai koefisien regresi akan menjelaskan 

seberapa besar pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel bebas 

tersebut terhadap niat menggunakan internet banking.  Dari tabel 4.17 

tersebut selanjutnya dapat disusun persamaan regresi linier berganda 

yang menggambarkan besarnya pengaruh merek dan iklan terhadap 

niat menggunakan internet banking, yaitu: 

Y = 1,164 + 0,309 (X1) + 0,287 (X2) – 0,372 (X3) +0,302 (X4)+ e. 
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Tabel 4. 17 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa

1.164 .749 1.555 .123

.309 .107 .238 2.883 .005 .314 .271 .234 .970 1.031

.287 .107 .221 2.674 .009 .308 .253 .217 .964 1.037

-.372 .119 -.262 -3.120 .002 -.358 -.291 -.254 .938 1.066

.302 .117 .216 2.581 .011 .319 .244 .210 .941 1.063

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Zero-

order Part ial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity

Stat ist ics

Dependent Variable: niat (y )a. 

 
Sumber: Lampiran 5 
Dari nilai persamaan dan tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 1,164 

Konstanta sebesar 1,164 menunjukkan nilai niat menggunakan 

internet banking (Y) ketika variabel bebas yang diteliti sama 

dengan nol. 

b. Koefisien Persepsi kemudahan (X1) sebesar 0,306 

Koefisien persepsi kemudahan menunjukkan pengaruh perubahan 

niat menggunakan internet banking yang disebabkan oleh 

perubahan persepsi nasabah atas kemudahan dari fitur layanan 

internet banking. Besarnya adalah 0,306. Artinya kenaikan 

persepsi ini untuk tiap satuannya akan dapat meningkatkan niat 

menggunakan internet banking sebesar 0,306. 

c. Koefisien Persepsi kegunaan (X2) sebesar 0,287 

Koefisien persepsi kegunaan menunjukkan pengaruh perubahan 

niat nasabah dalam menggunakan internet banking yang 

disebabkan oleh perubahan persepsi nasabah atas kegunaan atau 

fungsi dari layanan internet banking pada bank Mandiri di 

Surabaya. Besarnya adalah 0,287. Artinya kenaikan persepsi ini 

untuk tiap satuannya akan dapat meningkatkan niat menggunakan 

internet banking sebesar 0,287. 

d. Koefisien Persepsi  Resiko  (X3) sebesar -0,372 

Koefisien persepsi Resiko menunjukkan pengaruh antara dua 

variabel yang diteliti yaitu persepsi resiko terhadap niat 

menggunakan internet banking adalah negatif. Ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien sebesar -0,372. Artinya setiap kenaikan 

yang terjadi pada persepsi resiko akan dapat menurunkan niat 

nasabah dalam menggunakan internet banking. 
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e. Koefisien  Persepsi  Kepercayaan (X4) sebesar 0,302 

Dengan koefisien persepesi kepercayaan sebesar 0,302 

menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara persepsi 

kepercayaan terhadap niat menggunaakan internet banking adalah 

positif atau searah. Artinya setiap kenaikan yang terjadi pada 

persepsi nasabah pada setiap satuannya akan berdampak pada 

peningkatan niat nasabah sebesar 0,302. 

 

Tabel 4. 18. Analisis Ringkasan Model 
Model Summaryb

.553a .306 .279 1.04880 .306 11.565 4 105 .000 2.077

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Resiko (x4), Kemudahan (x1), Kegunaan (x2), Kepercay aan (x3)a. 

Dependent Variable: niat (y )b. 

 
Sumber: Lampiran 5 

Tabel 4.18 menjelaskan ringkasan model regresi linier 

berganda. Nilai R menjelaskan kekuatan hubungan model keseluruhan 

terhadap niat menggunakan internet banking oleh nasabah pada bank 

Mandiri di Surabaya. Nilai R sebesar 0,553 menunjukkan hubungan 

yang erat dan positif pada tingkat kebebasan 95 (n-k-1). Dari koefisien 

tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara faktor-faktor dalam 

model TAM terhadap niat menggunakan internet banking adalah 

sangat kuat.  Kemampuan empat variabel yang diteliti dalam 

menjelaskan niat menggunakan internet banking adalah sebesar 30,6%. 

Sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor diluar penelitian. 

 

Tabel 4. 19. UJI SIMULTAN ANOVAb

50.885 4 12.721 11.565 .000a

115.499 105 1.100

166.384 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Kepercay aan (x4), Kemudahan (x1), Kegunaan (x2), Resiko

(x3)

a. 

Dependent Variable: niat (y)b. 

 
Sumber: Lampiran 5 
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Dari table di atas di dapatkan nilai hasil Uji F hitung sebesar 

11.565 dengan signifikansi 0,000. Ini artinya pada tingkat 

kepercayaan 95% dan alpha 5% dapat disimpulkan bahwa Model 

yang terdiri dari persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi 

resiko dan persepsi kepercayaan terbukti mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap niat nasabah dalam menggunakan layanan 

internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya. 

1. Hipotesis Parsial 

Ada empat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, oleh 

karena itu uji hipotesis dalam penelitian ini juga dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu uji signifikansi pengaruh merek dan 

signifikansi pengaruh sikap skeptis pesan iklan terhadap niat 

menggunakan internet banking.  

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa

1.164 .749 1.555 .123

.309 .107 .238 2.883 .005 .314 .271 .234 .970 1.031

.287 .107 .221 2.674 .009 .308 .253 .217 .964 1.037

-.372 .119 -.262 -3.120 .002 -.358 -.291 -.254 .938 1.066

.302 .117 .216 2.581 .011 .319 .244 .210 .941 1.063

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Zero-

order Part ial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity

Stat ist ics

Dependent Variable: niat (y )a. 

 
Sumber: Lampiran 5 

 

a. Uji pengaruh persepsi kemudahan 

Hipotesis Statistik: 

H0: i = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel persepsi 

kemudahan secara parsial terhadap variabel niat menggunakan 

internet banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya(Y). 

H1: i ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel persepsi 

kemudahan secara parsial terhadap variabel niat menggunakan 

internet banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya (Y) 

Menentukan titik kritis (ttabel): 

Tingkat signifikansi () ditetapkan sebesar 5% dua sisi, dan df 

sebesar 105 maka di di dapatkan nilai t kritis sebesar 1,984. 
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Menentukan besarnya thitung : 

Dengan menggunakan nilai t hitung pada table 4.13 maka di 

dapatkan nilai t hitung untuk variabel persepsi kemudahan 

sebesar 2,883 dengan signifikansi sebesar 0,005. Berikut 

proyeksi nilai t hitung pada kurva normal t 

 

Gambar 4. 1 

 Kurva Normal Uji Hipotesis variabel persepsi kemudahan 

Terhadap Niat 
 

 

 

 

 

Kesimpulan hipotesis: 

Karena nilai t hitung (2,883) > t tabel (1,984) maka H0 ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh positif signifikan dari 

variabel persepsi kemudahan terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking pada nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

b. Uji pengaruh persepsi kegunaan 

Hipotesis Statistik: 

H0: i = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel persepsi 

kegunaan secara parsial terhadap variabel niat menggunakan 

internet banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya (Y). 

H1: i ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel persepsi 

kegunaan secara parsial terhadap variabel niat menggunakan 

internet banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya (Y) 

Menentukan titik kritis (ttabel): 

Tingkat signifikansi () ditetapkan sebesar 5% dua sisi, dan df 

sebesar 105 maka di di dapatkan nilai t kritis sebesar 1,984. 

Menentukan besarnya thitung : 

           -1,984/2, df2      )       0                      1,984        2,883 

                     t tab                                                     t tab           t hit 

Daerah tolak          Daerah  Terima H0        Daerah tolak 

    H0    Hi                                                              H0 
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Dengan menggunakan nilai t hitung pada table 4.13 maka di 

dapatkan nilai t hitung untuk variabel persepsi kemudahan 

sebesar 2,674 dengan signifikansi sebesar 0,009. Berikut 

proyeksi nilai t hitung pada kurva normal t 

Gambar 4. 2 

 Kurva Normal Uji Hipotesis variabel persepsi kemudahan 

Terhadap Niat 
 

 

 

 

 

Kesimpulan hipotesis: 

Karena nilai t hitung (2,674) > t tabel (1,984) maka H0 ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh positif signifikan dari 

variabel persepsi kegunaan terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking pada nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

c. Uji pengaruh persepsi resiko 

Hipotesis Statistik: 

H0: i = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel persepsi 

resiko secara parsial terhadap variabel niat menggunakan 

internet banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya (Y). 

H1: i ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel persepsi resiko 

secara parsial terhadap variabel niat menggunakan internet 

banking oleh nasabah bank Mandiri di Surabaya (Y) 

Menentukan titik kritis (ttabel): 

Tingkat signifikansi () ditetapkan sebesar 5% dua sisi, dan df 

sebesar 105 maka di di dapatkan nilai t kritis sebesar 1,984. 

Menentukan besarnya thitung : 

Dengan menggunakan nilai t hitung pada table 4.13 maka di 

dapatkan nilai t hitung untuk variabel persepsi resiko sebesar -

           -1,984/2, df2      )       0                      1,984        2,674 

                     t tab                                                     t tab           t hit 

Daerah tolak          Daerah  Terima H0        Daerah tolak 

    H0    Hi                                                              H0 
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3,120 dengan signifikansi sebesar 0,002. Berikut proyeksi nilai 

t hitung pada kurva normal t 

 

Gambar 4. 3 

 Kurva Normal Uji Hipotesis variabel persepsi kemudahan 

Terhadap Niat  
 

 

 

 

 

Kesimpulan hipotesis: 

Karena nilai t hitung (-3,120) > t tabel (1,984) maka H0 ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh positif signifikan dari 

variabel persepsi kemudahan terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking pada nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

d. Uji pengaruh persepsi kepercayaan 

Hipotesis Statistik: 

H0: i = 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel persepsi 

kepercayaan secara parsial terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking oleh nasabah bank Mandiri di 

Surabaya (Y). 

H1: i ≠ 0, artinya ada pengaruh antara variabel persepsi 

kepercayaan secara parsial terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking oleh nasabah bank Mandiri di 

Surabaya (Y) 

Menentukan titik kritis (ttabel): 

Tingkat signifikansi () ditetapkan sebesar 5% dua sisi, dan df 

sebesar 105 maka di di dapatkan nilai t kritis sebesar 1,984. 

Menentukan besarnya thitung : 

         -3,120    -1,984/22         )       0                      1,984              

                     t tab                                                     t tab           t hit 

Daerah tolak          Daerah  Terima H0        Daerah tolak 

    H0    Hi                                                              H0 
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Dengan menggunakan nilai t hitung pada table 4.13 maka di 

dapatkan nilai t hitung untuk variabel persepsi kemudahan 

sebesar 2,883 dengan signifikansi sebesar 0,011. Berikut 

proyeksi nilai t hitung pada kurva normal t 

 

Gambar 4. 4 

 Kurva Normal Uji Hipotesis variabel persepsi kemudahan 

Terhadap Niat Menggunakan 
 

 

 

 

 

Kesimpulan hipotesis: 

Karena nilai t hitung (2,551) > t tabel (1,984) maka H0 ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa  ada pengaruh positif signifikan dari 

variabel persepsi kepercayaan terhadap variabel niat 

menggunakan internet banking pada nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

2. Analisis Variabel Dominan 

Dari analisis korelasi parsial pada variabel-variabel bebas yang di 

teliti di dapatkan nilai korelasi parsial terbesar adalah pada 

variabel resiko dengan nilai -0,254. Ini artinya jika dipangkatkan 

2 maka nilai determinasi parsial menjadi 0,064. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel resiko mampu menjelaskan niat 

nasabah dalam menggunakan internet banking sebesar 6,4%. 

Sedangkan variabel lain dibawah variabel tersebut, maka 

disimpulkan resiko menentukan niat nasabah secara dominan 

dibandingkan variabel yang lain. 

 

 

 

           -1,984/2, df2      )       0                      1,984        2,551 

                     t tab                                                     t tab           t hit 

Daerah tolak          Daerah  Terima H0        Daerah tolak 

    H0    Hi                                                              H0 
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4.4 Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis baik secara simultan maupun 

parsial dapat membuktikan signifikansi pengaruh model-model yang 

diteliti terhadap niat nasabah menggunakan internet bangking pada 

bank Mandiri di Surabaya. Hasil pengujian secara simultan di 

dapatkan nilai F hitung ANOVA mempunyai signifikansi kurang dari 

5%. Ini artinya model keseluruhan adalah prediktor yang signifikan 

terhadap niat nasabah menggunakan internet banking pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan menggunakan internet banking secara parsial terbukti 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat nasabah 

untuk menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Koefesian variabel di dapatkan sebesar 0,309 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05. Ini menunjukkan bahwa pengaruh yang 

ditunjukkan oleh koefisien jalur antara persepsi kemudahan terhadap 

niat sebesar 0,309 dan dapat disimpulkan sebagai pengaruh yang 

signifikan. Hasil ini menjawab hipotesis 2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan persepsi kemudahan menggunakan internet banking 

terbukti mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat 

nasabah untuk menggunakan internet banking pada Bank Swasta 

Nasional Surabaya diterima. Kesimpulan ini jika dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu tampak bertentangan. Pada penelitian Widyarini 

dan Putro (2008) menunjukkan bahwa kemudahan tidak terbukti 

berpengaruh signifikan pada niat. Kesimpulan penelitian ini 

berkesesuian dengan model teori TAM (Davis, 1989) yang dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini. 

Persepsi pada kegunaan internet banking juga terbukti 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat nasabah bank 

untuk menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya. 

Arah hubungan ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,287 dan 

signifikansi hubungan ditunjukkan dengan nilai 0,009. Artinya 

pengaruh antara persepsi kegunaan terhadap niat sebesar 0,287 

merupakan pengaruh yang signifikan dalam memprediksi perubahan 

niat. Nilai probabilitas menunjukkan nilai 0,009, yang berarti 

signifikan pada alpha 5%. Hasil uji ini menjawab hipotesis 2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan persepsi pada kegunaan internet 
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banking terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 

nasabah bank untuk menggunakan internet banking pada Bank Swasta 

Nasional Surabaya diterima. Kesimpulan ini masih konsisten dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008). 

Temuan terdahulu menunjukkan bahwa antara persepsi pada kegunaan 

terbukti signifikan mempengaruhi niat nasabah dalam menggunakan 

internet banking. Selain itu temuan ini juga menunjukkan kesesuaian 

dengan model penerimaan teknologi (TAM) yang dikemukakan oleh 

Davis (1989) dimana persepsi kegunaan akan berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap niat. 

Hasil analisis pengujian hipotesis varaibel persepsi risiko 

menggunakan internet banking juga terbukti mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan internet banking 

pada Bank Mandiri Surabaya. Pengaruh antara risiko terhadap niat 

sebesar -0,372. Sedangkan p-value di dapatkan nilai sebesar 0,002. 

Artinya dapat disimpulkan bahwa risiko terbukti mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap niat nasabah menggunakan 

internet banking. Hasil ini juga masih menunjukkan tingkat 

konsistensi dengan temuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Widyarini dan Putro (2008) yang juga menyimpulkan bahwa 

risiko terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. 

Kesimpulan hasil ini membuktikan  hipotesis ke-4 dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa persepsi risiko menggunakan internet banking 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

untuk menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya 

diterima. Ini artinya peningkatan risiko akan dapat menurunkan niat 

nasabah dalam menggunakan internet banking, sebaliknya penurunan 

tingkat risiko akan dapat meningkatkan niat nasabah dalam 

memanfaatkan internet banking. 

Hasil pengujian pengaruh antara persepsi kepercayaan 

dalam menggunakan internet banking terhadap niat nasabah untuk 

menggunakan internet banking pada Bank Swasta Nasional Surabaya. 

Hasil pengujian menunjukkan koefisien estimasi antara persepsi 

kepercayaan terhadap niat sebesar 0,302 dengan p-value sebesar 0,013. 

Ini artinya pada tingkat toleransi kesalahan 5% menunjukkan persepsi 

kepercayaan terhadap niat menggunakan internet banking adalah 

signifikan. Kesimpulan uji ini membuktikan kebenaran hipotesis ke-2 
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yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan persepsi 

kepercayaan dalam menggunakan internet banking mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap niat nasabah untuk menggunakan 

internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya diterima. 

Dibandingkan dengan temuan terdahulu, hasil ini masih konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) 

yang menyimpulkan dalam temuannya bahwa kepercayaan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat nasabah menggunakan 

internet banking. 

Analisis variabel dominan di dapatkan bahwa persepsi 

resiko menentukan secara dominan keputusan nasabah dalam bentuk 

niat menggunakan internet banking. Kemampuan model ini dalam 

menjelaskan perubahan niat nasabah mencapai 6,4%.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5  

5.1 Kesimpulan 
 

Dari hasil analisis dan pengujian hipotesis penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Secara simultan model penelitian yang terdiri dari persepsi 

kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi resiko dan persepsi 

kepercayaan terbukti mempunyai pengaruh simultan terhadap niat 

nasabah menggunakan internet banking di Surabaya. 

2. Secara parsial Persepsi kemudahan menggunakan internet banking 

terbukti mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap niat 

nasabah untuk menggunakan internet banking pada Bank Mandiri 

di Surabaya, dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini 

yang menyatakan persepsi kemudahan menggunakan internet 

banking terbukti mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap niat nasabah untuk menggunakan internet banking pada 

Bank Swasta Nasional Surabaya diterima. 

3. Secara parsial persepsi pada kegunaan internet banking terbukti 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat nasabah bank 

untuk menggunakan internet banking padaBank Swasta Nasional 

Surabaya, dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan persepsi pada kegunaan internet banking terbukti 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat nasabah bank 

untuk menggunakan internet banking padaBank Swasta Nasional 

Surabaya diterima. 

4. Secara parsial persepsi risiko menggunakan internet banking 

terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya, 

dengan membuktikan hipotesis yang menyatakan persepsi risiko 

menggunakan internet banking terbukti mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan internet 

banking pada Bank Mandiri Surabaya diterima. 
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5. Secara parsial persepsi kepercayaan dalam menggunakan internet 

banking terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

niat nasabah untuk menggunakan internet banking pada Bank 

Mandiri di Surabaya, dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

persepsi kepercayaan dalam menggunakan internet banking 

terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 

nasabah untuk menggunakan internet banking pada Bank Mandiri 

di Surabaya diterima. 

6. Variabel resiko terbukti mempunyai pengaruh paling dominan 

dibandinkan variabel yang lain. 

 

5.2 Saran 
 

Dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang bisa 

diajukan dalam penelitian ini: 

1. Perlunya manajemen bank untuk membuat antar muka (interface) 

web layanan internet banking yang mudah dipahami dengan alur 

dan proses transaksi yang jelas, sehingga mampu meningkatkan 

persepsi kemudahan penggunaan internet banking. Hasil analisis 

menunjukkan rata-rata responden masih memberikan penilaian 

yang rendah pada indikator kemudahan ini, bila dibandingkan 

indikator yang lain. Dengan memperbaiki proses pengoprasian 

yang lebih baik akan dapat meningkatkan persepsi kemudahan 

penggunaan internet banking. 

2. Perlunya kemampuan pihak manajemen untuk memberikan 

jaminan terhadap keamanan data dalam bertransaksi menggunakan 

teknologi informasi. Isu aktual tentang pembobolan akun nasabah 

melalui internet banking maupun ATM telah menjadi pelajaran 

penting bagi industri perbankan nasional, bahwa fasilitas layanan 

bank yang memanfaatkan teknologi informasi tidak sepenuhnya 

secure dari pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi celah 

keamanannya. Dengan inisiatif bank untuk memberikan keamanan 

data dalam menggunakan internet banking diharapkan akan dapat 

menekan persepsi risiko terhadap isu keamanan internet banking. 

3. Perlunya upaya promosi yang intensif dari perusahaan penyedia 

layanan internet banking untuk meningkatkan kesadaran dan 

pembelajaran terhadap nasabah tentang manfaat, dan jaminan atas 
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risiko keamanan transaksi internet banking. Hasil penelitian 

menunjukkan penetrasi yang rendah layanan internet banking 

terhadap nasabah bank. Hanya 35% sampel yang diteliti yang telah 

menggunakan layanan internet banking. Rendahnya promosi dan 

pengenalan kepada masyarakat menyebabkan rendahnya animo 

masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. 



54 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Azwar, Prabo. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi Pertama. Cetakan 

Pertama. Jakarta. Romara Rosda Karya. 

Dharmmesta, BS. dan Handoko, 2004,Manajemen Pemasaran 

(Analisa Perilaku Konsumen).  BPFE. Yogyakarta. 

Davis, Fred, 1989, “Perceived Usefulnes, Perceived ease of use and 

User Acceptance of Information Technology”, MIS Quarterly, 

September. 

Fahmi Nasution, 2004.“Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan 

Aspek Prilaku (Behavioral Aspect)”. Teknologi Informasi 

Komunikasi sebagai Kecakapan Hidup.Diterbikan DBE3. 

(Online), 

(http://rac.uii.ac.id/server/document/Public/200808040859310

4312025.pdf) 

Ghozali, Imam. 2008.  Model Persamaan Struktural (Konsep & 

Aplikasi dengan Program Amos 16.Badan Penerbit Undip. 

Maharsi, S. & Mulyadi, Y., 2007, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Minat Nasabah Menggunakan Internet Bangking dengan 

Menggunakan Kerangka Technology Acceptance 

Model(TAM)". Journal Akuntansi dan Keuangan, 9(1), p. 18-

28. 

Rahardja, B., 2001, Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet 

Banking. [Online]. Available at: 

http://www.cert.or.id/~budi/articles/internet-banking-bi-1.pdf 

[accessed 05 Nopember 2009] 

Santoso, Singgih. 2000. Analisis SPSS ver 10 (Mengolah data statistic 

secara profesional). cetakan pertama, Gramedia, Jakarta. 
Solimun, 2002, Structural Equation Modelling: Lisrel dan Amos. 

Malang: Universitas Brawijaya. 
Suharyadi, dan Purwanto S.K, 2004, Statistika Untuk Ekonomi dan 

Keuangan Modern, Edisi Pertama, Jilid I, Penerbit Salemba Empat, 

Jakarta. 
Tatik Suryani, 2008. Prilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi 

Pemasaran. Yogyakarta. Graha Ilmu.  

Widyarini, L.A. & Putro, A.Y.W.T., 2008, "Analisis Hubungan 

Faktor-faktor Technology Acceptance, Trust dan Risk pada 

Niat Nasabah Bank untuk Menggunakan Internet Bangking". 

The Second National Conference UKWMS p. 1-23. 

http://www.cert.or.id/~budi/articles/internet-banking-bi-1.pdf


 

55 

Widyarini, Lydia Ari dan A.Yan Wellyan Toni Putro, 2008, “ Analisis 

Hubungan Faktor-faktor Technology Acceptance, Trust dan 

Risk Pada Niat Nasabah Bank Untuk Menggunakan Internet 

Banking “ 

Umar, H., 2003, Metode Riset Akuntansi Terapan, Penerbit Ghalia, 

Jakarta. 



56 

 

LAMPIRAN 3: UJI VALIDITAS 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1a x1b x1c x1d x1e x1f x1 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE . 

 

Correlations 
 

Correlations

1 .829** .839** .819** .846** .904** .951**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.829** 1 .769** .842** .755** .793** .905**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.839** .769** 1 .759** .810** .793** .900**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.819** .842** .759** 1 .776** .830** .914**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.846** .755** .810** .776** 1 .814** .906**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.904** .793** .793** .830** .814** 1 .933**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

.951** .905** .900** .914** .906** .933** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110 110 110

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x1a

x1b

x1c

x1d

x1e

x1f

Kemudahan (x1)

x1a x1b x1c x1d x1e x1f

Kemudahan

(x1)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x2a x2b x2c x2d x2 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE . 
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Correlations 
 

Correlations

1 .814** .865** .911** .957**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.814** 1 .762** .857** .911**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.865** .762** 1 .847** .926**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.911** .857** .847** 1 .962**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.957** .911** .926** .962** 1

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x2a

x2b

x2c

x2d

Kegunaan (x2)

x2a x2b x2c x2d

Kegunaan

(x2)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x3a x3b x3c x3d x3 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE . 
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Correlations 
 

 

Correlations

1 .852** .827** .900** .959**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.852** 1 .797** .772** .915**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.827** .797** 1 .815** .924**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.900** .772** .815** 1 .934**

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

.959** .915** .924** .934** 1

.000 .000 .000 .000

110 110 110 110 110

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x3a

x3b

x3c

x3d

Resiko (x3)

x3a x3b x3c x3d Resiko (x3)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x4a x4b x4c x4 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE . 
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Correlations 
 

 

Correlations

1 .767** .910** .953**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.767** 1 .782** .904**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.910** .782** 1 .957**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.953** .904** .957** 1

.000 .000 .000

110 110 110 110

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x4a

x4b

x4c

Kepercay aan (x4)

x4a x4b x4c

Kepercay aan

(x4)

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ya yb yc y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

Correlations 
 

 

Correlations

1 .883** .973** .980**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.883** 1 .890** .951**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.973** .890** 1 .983**

.000 .000 .000

110 110 110 110

.980** .951** .983** 1

.000 .000 .000

110 110 110 110

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

ya

yb

yc

niat (y )

ya yb yc niat (y )

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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LAMPIRAN 4: UJI RELIABILITAS 
 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=x1a x1b x1c x1d x1e x1f 

  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 

 

 
Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

110 100.0

0 .0

110 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.963 6

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=x2a x2b x2c x2d 

  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
 
[DataSet1] E:\gentong\nanang STIE Yapan\input.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

110 100.0

0 .0

110 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.955 4

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=x3a x3b x3c x3d 

  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

110 100.0

0 .0

110 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.950 4

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=x4a x4b x4c 

  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

110 100.0

0 .0

110 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.932 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=ya yb yc 

  /SCALE('ALL VARIABLES')  ALL/MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
 

 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

110 100.0

0 .0

110 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.970 3

Cronbach's

Alpha N of  Items
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LAMPIRAN 5: ANALISIS REGRESI 
REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4 

  /RESIDUALS DURBIN . 

 

Regression 
 

 

Descriptive Statistics

3.1212 1.23550 110

3.5727 .95156 110

3.3523 .95441 110

2.8727 .86916 110

3.1848 .88548 110

niat (y )

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Mean Std. Dev iation N

 
 

Correlations

1.000 .314 .308 -.358 .319

.314 1.000 .143 -.090 .095

.308 .143 1.000 -.119 .100

-.358 -.090 -.119 1.000 -.222

.319 .095 .100 -.222 1.000

. .000 .001 .000 .000

.000 . .068 .175 .163

.001 .068 . .108 .148

.000 .175 .108 . .010

.000 .163 .148 .010 .

110 110 110 110 110

110 110 110 110 110

110 110 110 110 110

110 110 110 110 110

110 110 110 110 110

niat (y )

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

niat (y )

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

niat (y )

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

niat (y )

Kemudahan

(x1)

Kegunaan

(x2) Resiko (x3)

Kepercay aan

(x4)
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Variables Entered/Removedb

Kepercay aan (x4), Kemudahan (x1),  Kegunaan (x2),

Resiko (x3)
a . Enter

Model

1

Variables Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable:  niat  (y)b. 

 
 

Model Summaryb

.553a .306 .279 1.04880 .306 11.565 4 105 .000 2.077

Model

1

R

R

Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

R Square

Change

F

Change df 1 df 2

Sig. F

Change

Change Statistics

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Kepercayaan (x4), Kemudahan (x1), Kegunaan (x2), Resiko (x3)a. 

Dependent Variable: niat (y )b. 

 
 

ANOVAb

50.885 4 12.721 11.565 .000a

115.499 105 1.100

166.384 109

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Kepercay aan (x4), Kemudahan (x1), Kegunaan (x2), Resiko

(x3)

a. 

Dependent Variable: niat (y)b. 

 
 

Coefficientsa

1.164 .749 1.555 .123

.309 .107 .238 2.883 .005 .314 .271 .234 .970 1.031

.287 .107 .221 2.674 .009 .308 .253 .217 .964 1.037

-.372 .119 -.262 -3.120 .002 -.358 -.291 -.254 .938 1.066

.302 .117 .216 2.581 .011 .319 .244 .210 .941 1.063

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Zero-

order Part ial Part

Correlations

Tolerance VIF

Collinearity

Stat ist ics

Dependent Variable: niat (y )a. 
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Collinearity Diagnosticsa

4.760 1.000 .00 .00 .00 .00 .00

.102 6.835 .00 .02 .06 .54 .12

.065 8.537 .00 .01 .55 .01 .49

.059 9.016 .00 .78 .22 .02 .10

.014 18.393 1.00 .19 .16 .43 .29

Dimension

1

2

3

4

5

Model

1

Eigenvalue

Condit ion

Index (Constant)

Kemudahan

(x1)

Kegunaan

(x2) Resiko (x3)

Kepercay aan

(x4)

Variance Proportions

Dependent Variable: niat (y )a. 

 
 

Residuals Statisticsa

1.2661 5.1078 3.1212 .68325 110

-2.85645 2.01666 .00000 1.02938 110

-2.715 2.908 .000 1.000 110

-2.724 1.923 .000 .981 110

Predicted Value

Residual

Std.  Predicted Value

Std.  Residual

Minimum Maximum Mean Std.  Deviation N

Dependent Variable: niat (y )a. 
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LAMPIRAN 6: UJI HETEROSKEDASTISITAS DAN 

NORMALITAS 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT AbsutRes 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 x4  . 

 

Regression 

Coefficientsa

1.015 .458 2.217 .029

.072 .066 .107 1.091 .278

-.030 .066 -.045 -.460 .646

-.061 .073 -.083 -.830 .408

-.060 .072 -.083 -.834 .406

(Constant)

Kemudahan (x1)

Kegunaan (x2)

Resiko (x3)

Kepercay aan (x4)

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: AbsutResa. 

 
 
NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)= RES_1 

  /MISSING ANALYSIS. 
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

110

.0000000

1.02937994

.060

.053

-.060

.625

.830

N

Mean

Std.  Dev iation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 



 

71 

KUISIONER I 

 

 

 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
 
 
 
Nama  :  ___________________________________________ 
(opsional) 
 
 
 
Jenis Kelamin  :   Pria    Wanita 
 
 
Umur  :  > 20 th  20 – 29 th  

 30 – 39 th   40 th atau lebih 
 
 
Pekerjaan :  Pelajar/Mahasiswa  PNS/TNI   

Pegawai Swasta  Lain-lain 
 
Pendidikan :  SLTA atau dibawahnya   Diploma/SI   

 S2    S3 
 

Apakah anda pengguna layanan internet banking :  Ya  Tidak 
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Keterangan 
STS Jika SANGAT TIDAK SETUJU 
TS Jika TIDAK SETUJU 
N Jika NETRAL 
S Jika SETUJU 
SS Jika SANGAT SETUJU 
 

Tandai persetujuan anda terhadap pernyataan yang ada dengan menandai 
kotak yang disediakan! 
 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

PERSEPSI KEMUDAHAN      

bertransaksi dengan Internet banking, bagi 
saya tidaklah perlu menghabiskan waktu 
yang lama untuk memikirkan cara 
mengoperasikannya. 
Mengoperasikan Internet banking adalah 
sesuatu yang mudah bagi saya. 
Mudah bagi saya untuk mengingat 
bagaimana mengoperasikan Internet 
banking. 
Internet banking sangat fleksibel dalam 
penggunaanya. 
Mudah bagi saya untuk terampil dalam 
menggunakan Internet banking. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERSEPSI KEGUNAAN      

Menggunakan Internet Banking 
meningkatkan produktivitas saya 
Menggunakan Internet Banking 
memungkinkan saya transaksi lebih cepat. 
Internet Banking sangat berguna bagi 
saya. 
Menggunakan Internet Banking 
meningkatkan efektivitas dalam 
melakukan transaksi perbankan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Menggunakan Internet Banking 
meningkatkan efektivitas dalam 
melakukan aktivitas. 
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PERNYATAAN STS TS N S SS 

PERSEPSI RISIKO      

Melakukan transaksi melalui internet 
banking memiliki risiko tinggi. 
Saya yakin bahwa transaksi melalui 
internet banking adalah transaksi melalui 
internet banking adalah transaksi bank 
yang aman. 
Saya yakin bahwa Internet Banking 
memenuhi kebutuhan transaksi bank saya. 
Saya yakin bahwa transaksi melalui 
Internet Banking memiliki potensi yang 
menguntungkan. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

PERSEPSI KEPERCAYAAN      

Saya yakin bank yang menyediakan 
fasilitas Internet Banking akan melakukan 
transaksi seperti yang dijanjikan. 
Saya yakin transaksi melalui Internet 
Banking bias dipercaya keamanannya. 
Saya percaya Internet Banking berusaha 
memenuhi segala hal yang nasabah 
inginkan dalam bertransaksi. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PERILAKU NIAT      

Saya berminat menggunakan Internet 
Banking di masa mendatang. 
Di masa mendatang transaksi melalui 
Internet Banking adalah salah satu 
aktivitas yang efisien dan efektif 
Saya berminat menggunakan Internet 
Banking sebagai pilihan utama dalam 
bertransaksi. 
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