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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi  Responden 

 Responden dari penelitian ini adalah nasabah pengguna internet banking dan 

usia diatas 18 tahun yang sesuai dengan kriteria sampel seperti Bab 3. Hasil 

pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara manual dan google form 

yang diterima sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Peresentase (%) 

Kuesioner secara online 180 72% 

Kuesioner secara manual 70 28% 

Total kusioner yang disebar 250 100% 

Kuesioner yang tidak dikembalikan 8 3% 

Total kuesioner yang dapat diolah 242 97% 

          Sumber: data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari hasil 250 kuesioner 

yang dibagikan, sebanyak 242 kuesioner yang dijadikan sampel penelitian. Kuesioner 

secara online sebanyak 180 responden. Sedangkan penyebaran secara manual 

sebanyak 70 responden. Data yang diolah telah memenuhi syarat yaitu sebanyak 242 

kuesioner. 
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4.2. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan profil responden 

pengguna internet banking. Karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, dan bank yang sering digunakan dalam layanan internet banking. 

 

4.2.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

L 103 42.6 42.6 42.6 

P 139 57.4 57.4 100.0 

Total 242 100.0 100.0  

   Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan dari tabel 4.2 total responden yang didapatkan sejumlah 242 

responden yang terdiri dari 103 responden laki-laki (42,6%) dan 139 responden 

perempuan (57,4%). Hal ini proporsi antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang, 

meskipun jelas perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki. 
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4.2.2. Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Umur 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

>41 10 4.1 4.1 4.1 

18-30 181 74.8 74.8 78.9 

31-40 51 21.1 21.1 100.0 

Total 242 100.0 100.0  

  Sumber: data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan dari tabel 4.3. total keseluruhan 242 responden, dapat dilihat 

bahwa mayoritas responden berusia antara 18-30 tahun sebanyak 181 responden atau 

74,8%. Urutan kedua yaitu responden berusia 31-40 tahun sebanyak 51 responden 

atau 21,1%. Sementara responden berusia >41 tahun sebanyak 10 responden atau 

4,1%,  
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4.2.3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan_Terakhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

D3 12 5.0 5.0 5.0 

S1 152 62.8 62.8 67.8 

S2/S3 6 2.5 2.5 70.2 

SMA 72 29.8 29.8 100.0 

Total 242 100.0 100.0  

   Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Berdasrkan data pada tabel 4.4. menunjukan hasil berdasarkan pendidikan 

terakhir yang dibagi menjadi empat, yaitu SMA, D3, S1, dan S2/S3. Dari total 

responden yang diterima sebanyak 242 responden, terdiri dari 72 responden memiliki 

pendidikan terkahir SMA (29,8%), 12 reponden memiliki pendidikan terakhir D3 

(5%), 152 responden memiliki pendidikan terakhir S1 (62,8%), dan 6 responden 

memiliki pendidikan terakhir S2/S3 (2,5%).   
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4.2.4. Responden Berdasarkan Layanan internet banking yang sering digunakan 

 

Tabel 4.5. Responden Berdasarkan Layanan internet banking 

yang sering digunakan 

Layanan_Internet_Banking 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Bank Lain-lain 5 2.1 2.1 2.1 

Bank Mandiri 81 33.5 33.5 35.5 

BCA 113 46.7 46.7 82.2 

BNI 10 4.1 4.1 86.4 

BRI 33 13.6 13.6 100.0 

Total 242 100.0 100.0  

        Sumber: data primer yang diolah, 2018  

Berdasarkan dari tabel 4.5. menunjukan bahwa layanan internet banking yang 

sering digunakan, yailayanan yang bersal dari bank BCA sebesar 113 responden 

(46,7%), Bank Mandiri sebesar 81 responden (33,5%), BRI sebesar 33 responden 

(13,6%), BNI sebesar 10 responden (4.1%), dan Bank lain-lain sebesar 5 responden 

(2,1%). Hasil analisis menunjukan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang 

sering menggunakan layanan internet banking adalah layanan internet banking dari 

BCA dan Bank Mandiri. 

4.3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

 Hasil uji validitas yang dilakukan untuk menguji variabel norma subjektif 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Hasil Pengujian Validitas Norma Subjektif 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

NS1 0.700 0,126 Valid 

NS2 0.712 0,126 Valid 

NS3 0.729 0,126 Valid 

        Sumber: data prime yang diolah, 2018 

 Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel norma subjektif ini dapat dikatakan valid, 

artinya semua item pertanyaan dapat diukur. 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Validitas Locus of Control 

Pertanyaan  r hitung r tabel Keterangan 

LoC1 0.676 0,126 Valid 

LoC2 0.628 0,126 Valid 

LoC3 0.667 0,126 Valid 

LoC4 0.650 0,126 Valid 

LoC5 0.643 0,126 Valid 

LoC6 0.602 0,126 Valid 

LoC7 0.575 0,126 Valid 

LoC8 0.625 0,126 Valid 

       Sumber: data prime yang diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel locus of control ini dapat dikatakan valid, 

artinya semua item pertanyaan dapat diukur. 

 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Validitas Niat Menggunakan Internet banking 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

Niat1 0.775 0,126 Valid  

Niat2 0.796 0,126 Valid  

Niat3 0.738 0,126 Valid  

   Sumber: data primer, diolah 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel niat menggunakan internet banking dapat 

dikatakan valid, artinya semua item pertanyaan dapat diukur.  

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Alpha Keterangan 

Norma Subjektif (NS) 0.843 0,6 Reliabel 

Locus of Control (LoC) 0.873 0,6 Reliabel 

Niat Menggunakan (Niat) 0.881 0,6 Reliabel 

 Sumber: data prime yang diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Cronbach alpha diatas 0.6 

maka dikatakan reliabel, artinya semua jawaban yang terdapat di kuesioner dapat 

dipercaya. 

4.4. Analisis Deskripsi 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Norma Subjektif sebagai variabel 

bebas (independen), Locus of Control sebagai variabel moderating, dan Niat 

menggunakan internet banking sebagai variabel dependen. Data variabel-variabel 

tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar dengan penentuan interval 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Skor rata-rata minimum = 1 

Skor rata-rata maksimum = 5 

         
                                                

            
 

Berdasarkan rumus, maka panjang kelas interval: 

         
   

 
      

Berdasarkan hal tersebut, maka repoden dibagi menjadi: 

1. 1,0-2,33 = Rendah 

2. 2,34 - 3,66 = Sedang 

3. 3,67 – 5,00 = Tinggi 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Norma Subjektif 

 

Keterangan Minimum  Maksimum  Rata-rata  Kategori  

NS 1 1.00 5.00 3.8554 Tinggi 

NS 2 2.00 5.00 3.9256 Tinggi 

NS 3 2.00 5.00 3.7190 Tinggi 

Rata-rata:   3.8333 Tinggi  

       Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata untuk norma subjektif 

sebesar 3.8333 dan termasuk kategori tinggi. Artinya menurut responden yang 

memiliki norma subjektif yang tinggi merupakan pengaruh keluarga, teman atau 

rekan, dan lingkungan sekitar yang paling kuat untuk mempengaruhi tindakan yang 

akan dilakukan oleh sesorang. 

 

Tabel 4.11. Statistik Deskriptif Locus of Control 

 

Keterangan Minimum  Maksimum  Rata-rata  Kategori  

LoC1  1.00 5.00 3.8554 Tinggi 

LoC2 2.00 5.00 3.9256 Tinggi 

LoC3 2.00 5.00 3.7190 Tinggi 

LoC4  1.00 5.00 3.5165 Sedang 

LoC5  1.00 5.00 3.4256 Sedang 

LoC6  1.00 5.00 3.9132 Tinggi 

LoC7  1.00 5.00 3.9463 Tinggi 

LoC8  1.00 5.00 3.9504 Tinggi 

Rata-rata:   3.7815 Tinggi  

  Sumber: data prime yang diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata untuk Locus of control 

sebesar 3.7815 dan termasuk kategori tinggi. Artinya menurut responden yang 

memiliki LoC yang cenderung tinggi adalah LoC internal, dimana nilai semakin 

tinggi merupakan LoC internal sedangkan LoC ekternal memiliki nilai rendah 

 

 Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Niat Menggunakan Internet banking 

 

Keterangan Minimum  Maksimum  Rata-rata  Kategori  

Niat 1 2.00 5.00 4.0496 Tinggi 

Niat 2 2.00 5.00 4.0785 Tinggi 

Niat 3 2.00 5.00 4.1240 Tinggi 

Rata-rata:   4.840 Tinggi  

Sumber: data prime yang diolah, 2018 

 Dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata untuk niat 

menggunakan sebesar 4.840 dan termasuk kategori tinggi. Artinya menurut 

responden yang memiliki niat menggunakan internet banking yang cenderung tinggi. 

4.5. Hasil Penguji Asumsi Klasik 

Secara teoritis penggunaan model regresi akan menghasilkan nilai parameter 

yang valid, jika model tersebut dapat memenuhi persyaratan asumsi klasik. Asumsi 

klasik yang harus dipenuhi adalah variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terjadi heterokedasitas. 

Bab ini akan menyajikan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang 

meliputi pengujian statistik terhadap normalitas data, pengujian multikolinearitas, dan 
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pengujian heterokedasitas terhadap model yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian regresi untuk menguji hipotesis. 

4.5.1. Uji Normalitas 

Sebelum melalukan analisis pengujian regresi terhadap model yang digunakan 

dalam penelitian ini, uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui pola distribusi 

dari data yang dipergunakan.Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik P-P 

Plot.Hasil analisis regresi linier dengan grafik normal P-P Plot terhadap residual error 

model regresi diperoleh sudah menunjukkan adanya pola grafik yang normal, yaitu 

adanya sebaran titik yang berada tidak jauh dari garis diagonal. Dapat dilihat hasil 

pengujian di gambar 4.1: 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

 

Model 1      Model 2 
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Dari pengujian normalitas pada nilai residual menunjukan adanya titik-titik 

mendekati garis diagonal.Hal ini berarti kedua model regresi tersebut sudah distribusi 

normal. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).Multikolinearitas 

terjadi apabila terdapat hubungan yang kuat anatara variabel independen dalam model 

regresi.Hal tersebut dapat mengakibatkan estimasi yang dilakukan menjadi tidak 

tepat. Untuk mengetahui variabel bebas dari multikolinearitas dalam penelitian ini 

akan digunakan nilai tolerance dan nilai VIF dengan menggunakan pedoman dari 

(Ghozali,2006) yang menyatakan bahwa apabila nilai tolerance> 0,01 atau sama 

dengan nilai VIF >10. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 1.413 .191  7.381 .000   

NS .696 .049 .677 14.242 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Niat 

Sumber: data prime yang diolah, 2018 
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Dilihat dari tabel 4.13 bahwa hasil uji multikolinearitas 1 nilai untuk 

Tolerance > 0,1 dan VIF <10. Jadi, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini 

bebas dari multikolinearitas. 

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Multikolinieritas Awal Model 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2,200 1,001  -2,198 ,029   

NS 1,048 ,299 1,014 3,502 ,001 ,022 45,393 

LoC 1,481 ,274 1,264 5,406 ,000 ,034 29,609 

NS.LoC -,223 ,073 -1,471 -3,064 ,002 ,008 124,805 

a. Dependent Variable: Niat 

Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF diatas 10 maka dapat 

dikatakan ada indikasi multikolinearitas dan dilakukan pengobatan dengan 

mengeluarkan variabel yang nilai korelasinya tertinggi dengan diuji ulang dan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Multikolinieritas Akhir Model 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,964 ,259  3,718 ,000   

LoC ,783 ,113 ,668 6,948 ,000 ,209 4,779 

NS.LoC ,011 ,014 ,072 ,745 ,457 ,209 4,779 

a. Dependent Variable: Niat 

Sumber: data prime yang diolah, 2018 
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF dibawah 10 dan 

Tolerance diatas 0.1, maka dapat disimpulkan data telah bebas dari multikolinearitas. 

4.5.3. Uji Heteroskedasitas 

Heteroskedasitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang 

diamati memiliki varian yang konstan dari satu objek ke observasi lainnya.Artinya 

setiap observasi memiliki rentabilitas yang berbeda akibat perubahan kondisi yang 

melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Data dikatakan bebas dari 

heterokedasitas jika tiadak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Gambar 4.2  Hasil Pengujian Heteroskedasitas 

 
Dilihat dari gambar 4.2 grafik scatterplots diatas diketahui bahwa  titik-titik 

menyebar secara acak dan tersebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu 

Y.Hal ini dapat dikatakan data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedasitas. 
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4.6. Uji Hipotesis 

Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh 

dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil pengolahan 

data dengan menggunakan program SPSS. 

4.6.1. Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan analisis regresi sederhana pengaruh 

norma subjektif terhadap niat menggunakan internet banking. Hasil pengujian 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Hasil Uji Regresi Sederhana 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.436 .194  7.408 .000 

NS .691 .050 .668 13.922 .000 

a. Dependent Variable: Niat 

Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam 

bentuk persamaan regresi sebagai berikut: 

Niat = 1,436+ 0,691NS+e 

Keterangan: 

Niat = Niat menggunakan internet banking 

NS = Norma subjektif 
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Diperoleh bahwa variabel norma subjektif tersebut memiliki koefisien regresi 

dengan arah positif. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh hasil pengujian 

norma subjektif terhadap niat menunjukan nilai t sebesar (13,922) dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti H1 

diterima bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif yang signifikan tehadap 

niat menggunakan internet banking. Artinya semakin eksternal norma subjektif maka 

akan semakin meningkatkan niat untuk menggunakan internet banking. 

4.6.2. Pengujian Hipotesis 2 

Tabel 4.17. Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .964 .259  3.718 .000 

LoC .783 .113 .668 6.948 .000 

NS.LoC .011 .014 .072 .745 .457 

a. Dependent Variable: Niat 

Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Niat = 0,964+0,783 LoC+ 0,011SN*LoC 

Keterangan: 

Niat = Niat menggunakan internet banking 

LoC = Locus of Control 

NS*LoC = interaksi antara norma subjektif dengan Locus of control 
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Diperoleh bahwa variabel norma subjektif, locus of control dalam interaksi 

kedua variabel tersebut memiliki koefisien regresi dengan arah positif. Hal ini berarti 

bahwa tidak didukung interaksi antara norma subjektif dan locus of control terhadap 

niat menggunakan internet banking. 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh hasil pengujian interaksi 

norma subjektif dengan locus of control (NS*LoC) terhadap niat menggunakan 

internet banking menunjukkan nilai t sebesar (0,745)dengan probabilitas sebesar 

0,457 Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H2 di tolak yang 

berarti bahwa interaksi norma subjektif dengan locus of control tidak memiliki 

pengaruh  signifikan terhadap niat menggunakan internet banking. 

4.7.  Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel.Hasil uji 

statistik t dapat dilihat pada tabel 4.15. Berdasarkan dari ketiga variabel yang 

dimasukkan dalam regresi, variabel moderat yang merupakan interaksi antara norma 

subjektif dengan locus of control tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien parameter 0,745 dengan signifikansi yaitu sebesar 0,457 (p> 0,05 ). 

Variabel norma subjektif pada tabel 4.14 memberikan nilai  koefisien parameter 

13.922 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p< 0,05 ) dan variabel locus of control 

memberikan nilai koefisien parameter 6.948 dengan signifikansi ,000 (p< 0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel locus of control bukan variabel 

moderating, hal ini locus of control ditolak. 
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4.8. Uji F 

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Uji F dilakukan dengan uji F dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.18. Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 79,944 2 39,972 138,647 ,000
b
 

Residual 68,903 239 ,288   

Total 148,847 241    

a. Dependent Variable: Niat 

b. Predictors: (Constant), NS.LoC, LoC 

  Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 < 

0,05 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variable bebas terhadap variable terikat. 

4.9. Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji  koefisien determinasi dapat dilihat 

pada tabel 4.19 sebagai berikut: 
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Tabel 4.19. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,668
a
 ,447 ,444 ,58576 

a. Predictors: (Constant), NS 

b. Dependent Variable: Niat 

  Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Dari tabel diatas diketahui bahwa koefisien determinasi (R
2
) yang diperoleh 

sebesar 0,447 yang artinya  sebesar 44,7% niat menggunakan internet banking 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan (100-44,7= 55,3%)niat dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.  
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4.10. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, maka secara keseluruhan 

pembahsan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.10.1. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Menggunakan internet 

banking 

Berdasarkan hasil analsisis, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000<0,05 

sehingga dpaat dikatakan bahwa hipotesis diterima. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat menggunakan internet 

banking. Hal ini berarti bahwa semakin besar norma subjektif akan meningkatkan 

niat menggunakan internet banking secara signifikan.  

Hal ini konsisten dengan teori TPB (Theory of Planned Behaviour), norma 

subjketifyaitu persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku yang nantinya akan mempengaruhi niat. Seseorang akan 

berniat melakukan suatu perilaku apabila ia merasa bahwa pendapat orang-orang 

disekelilingnya penting dan ia merasakan tekanan sosial dari social referent untuk 

melakukan perilaku tersebut. Dalam penelitian ini norma subyektif diukur dari 

pengaruh keluarga, teman atau rekan, dan lingkungan sekitar dalam mempengaruhi 

niat menggunakan internet banking.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasri 

dan Charfeddine (2012), Yadav et al (2014), dan Yatna, C (2017) yang 

menyimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat 

menggunakan internet banking. 
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4.10.2. Pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara norma subjektif 

dengan niat menggunakan internet banking 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,457> 0,05 

sehingga dpaat dikatakan bahwa hipotesis ditolak, artinya locus of control tidak 

berfungsi sebagai variabel moderasi karena tidak berpengaruh dalam hubungan 

norma subjektif terhadap niat menggunakan internet banking. 

Locus of Control adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya 

mewujudkan suatu perilaku tertentu, (Ajzen, 2005). Pusat kendali berkaitan dengan 

keyakinan seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi. Norma subjektif dapat 

berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan. Pusat kendali 

berkaitan dengan keyakinan individu bahwa keberhasilannya melakukan segala 

sesuatu tergantung pada usahanya sendiri (Rotter, 1966).  

Seseorang yang mempunyai internal locus of control akan memandang 

sekelilingnya sebagai sesuatu yang dapat direncanakan dan perilaku individu turut 

berperan di dalamnya. Sebaliknya, individu yang mempunyai external locus of 

control akan memandang sekelilingnya sebagai sesuatu yang tidak dapat 

diprediksikan, dengan akibat itu individu akan lebih banyak tergantung pada 

lingkungan atau orang lain. 
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Tabel 4.20. Kategori LoC 

KategoriLoC 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 2 ,8 ,8 ,8 

Sedang 82 33,9 33,9 34,7 

Tinggi 158 65,3 65,3 100,0 

Total 242 100,0 100,0  

          Sumber: data prime yang diolah, 2018 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Locus of control tidak memoderasi 

pengaruh antara norma subjektif terhadap niat menggunakan internet banking. Hal ini 

disebabkan karena porsi responden yang mempunyai LoC rendah sebanyak 0,8% (2 

orang), sedangkan di tabel kategori LoC porsi yang paling banyak yaitu LoC yang 

nilainya tinggi artinya responden mengarah ke LoC internal. Maka LoC tidak cukup 

bisa mewakili LoC rendah (eksternal) dalam mengevaluasi hubungan antara norma 

subjektif dengan niat menggunakan internet banking. 


