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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN  

Seperti yang sudah di jabarkan pada Bab III, penelitian ini menggunakan 

teknik convenience sampling dimana jumlah responden yang di tetapkan adalah 

sebesar 100 responden. Sampel yang di ambil di tentukan dengan kriteria yang sudah 

di tetapkan Jogyanto (2013). Berikut kriteria yang harus di miliki responden, 

responden dalam penelitian ini adalah pengguna layanan aplikasi GO-JEK baik sudah 

maupun belum pernah menggunakan metode transaksi pembayaran GO-PAY, selain 

itu responden memahami mengenai metode transaksi pembayaran fitur GO-PAY yang 

dihadirkan oleh GO-JEK. 

 

4.2 HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 

4.2.1 UJI VALIDITAS 

 Menurut Ghozali (2011) Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah 

kuesioner tersebut valid atau tidak. Suatu kuesioner dapat dinyatakan valid jika 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan hal yang akan di 

ukur melalui kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kualitas 
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data yang di olah dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan dalam suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dinyatakan valid jika r hitung > t tabel (Uji 2 sisi dengan 

sig 0,050). 

Tabel 4.1  

Hasil pengujian Validitas Variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of Usefulness) 

Pertanyaan r hitung r tabel keterangan 

PU_1 0,756 0,1966 VALID 

PU_2 0,708 0,1966 VALID 

PU_3 0,688 0,1966 VALID 

PU_4 0,742 0,1966 VALID 

PU_5 0,708 0,1966 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of 

Usefulness) dapat diketahui jika r hitung > r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 

item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid.  

 

Tabel 4.2 

Hasil pengujian Validitas Variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PE_1 0,829 0,1966 VALID 

PE_2 0,775 0,1966 VALID 

PE_3 0,801 0,1966 VALID 

PE_4 0,882 0,1966 VALID 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Dari Tabel Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease 

Of Use) dapat diketahui jika r hitung> r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa item-

item pertanyaan yang di ajukan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid.  

 

Tabel 4.3 

Hasil pengujian Validitas Variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PR_1 0,840 0,1966 VALID 

PR_2 0,761 0,1966 VALID 

PR_3 0,692 0,1966 VALID 

PR_4 0,718 0,1966 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

dapat diketahui jika r hitung> r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa item-item 

pertanyaan yang di ajukan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid. 

 

Tabel 4.4  

Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Kepercayaan (Trust) 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

PK_1 0,772 0,1966 VALID 
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PK_2 0,847 0,1966 VALID 

PK_3 0,859 0,1966 VALID 

PK_4 0,867 0,1966 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Kepercayaan (Trust) dapat 

diketahui jika r hitung> r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa item-item pertanyaaan 

yang di ajukan dalam kuesioner penelitian ini adalah valid.  

 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Minat 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

M_1 0,931 0,1966 VALID 

M_2 0,920 0,1966 VALID 

M_3 0,926 0,1966 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Hasil Pengujian Validitas Variabel Minat dapat diketahui jika r hitung> r 

tabel, maka dapat dinyatakan bahwa item-item pertanyaan yang di ajukan dalam 

kuesioner penelitian ini adalah valid.  
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4.2.2 UJI RELIABILITAS  

 Menurut Ghozali (2011) reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Uji reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui kualitas data yang di olah dari hasil jawaban responden 

terhadap pertanyaan dalam suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dinyatakan handal 

atau reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner 

terbilang stabil dan konsisten dari waktu ke waktu. Variabel akan dinyatakan 

reliabel/handal jika nilai chronbac’s Alpha Variabel > 0,60.  

Tabel 4.6  

Hasil pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

alpha Variabel 

Keterangan 

Persepsi Kemanfaatan 0,60 0,764 RELIABEL 

Persepsi Kemudahan 0,60 0,821 RELIABEL 

Persepsi Resiko 0,60 0,800 RELIABEL 

Persepsi Kepercayaan 0,60 0,854 RELIABEL 

Minat 0,60 0,915 RELIABEL 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Hasil Pengujian Realibilitas terhadap Variabel Persepsi Kemanfaatan 

(Perceived Of Usefulness), Variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use), 

Variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk),Variabel Persepsi Kepercayaan (Trust), 

serta Variabel Minat menunjukan bahwa Cronbach’s Alpha Variabel > 0,60, maka 
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dapat dinyatakan bahwa item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

penelitian ini adalah reliabel atau handal.  

 

4.3 STATISTIK DESKRIPSTIF  

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Manfaat  

(Perceived Of Usefulness) 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Empiris Range kategori Keterangan 

rendah Sedang  Tinggi  

PU_1 1-5 4-5 4.2400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PU_2 1-5 4-5 4.2600 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PU_3 1-5 4-5 4.0900 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PU_4 1-5 4-5 4.3000 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PU_5 1-5 4-5 4.1000 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

RATA-RATA  4.198  TINGGI 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel hasil Pengujian Statistik Deskriptif  di atas, dapat di ketahui bahwa skor 

rata-rata jawaban responden untuk variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of 

Usefulness) sebesar 4.198 dimana jawaban responden menunjukan bahwa responden 

mendapatkan manfaat yang tinggi dalam menggunakan fitur GO-PAY sebagai metode 
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transaksi pembayaran. Baik dari segi kecepatan waktu, kefisienan serta promo 

maupun diskon yang di berikan oleh pihak GO-JEK.  

 

 Tabel 4.8 

 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Persepsi Kemudahan 

(Perceived Ease Of Use) 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Empiris Range kategori Keterangan 

rendah Sedang  Tinggi  

PE_1 1-5 4-5 4.2300 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PE_2 1-5 4-5 4.1300 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PE_3 1-5 4-5 4.1000 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PE_4 1-5 4-5 3.9900 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

RATA-RATA  4.1125  TINGGI 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Skor rata-rata jawaban responden untuk variabel Persepsi Kemudahan (Perceived 

Ease Of Use) sebesar 4.1125 dimana jawaban responden menunjukan bahwa 

responden mendapatkan dan merasakan kemudahan yang terbilang tinggi dalam 

penggunaan fitur GO-PAY. Baik kemudahan dalam pengaplikasian serta kemudahan 

dalam hal pengisian ulang/ top-up saldo GO-PAY.  
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Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Persepsi Resiko 

(Perceived Of Risk) 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Empiris Range kategori Keterangan 

rendah Sedang  Tinggi  

PR_1 1-5 4-5 3.4500 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 SEDANG 

PR_2 1-5 4-5 3.6200 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 SEDANG 

PR_3 1-5 4-5 3.3200 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 SEDANG 

PR_4 1-5 4-5 3.4400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 SEDANG 

RATA-RATA  3.4575  SEDANG 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Untuk variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) memiliki skor rata-rata jawaban 

sebesar 3.4575 dimana jawaban responden dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

resiko yang timbul akibat penggunaan fitur GO-PAY terbilang sedang. Baik resiko 

mengenai gangguan teknis maupun keamanan pengguna.  

 

Tabel 4.10 

 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Persepsi Kepercayaan 

 (Trust) 
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Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Empiris Range kategori Keterangan 

rendah Sedang  Tinggi  

PK_1 1-5 4-5 3.9600 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PK_2 1-5 4-5 3.7400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PK_3 1-5 4-5 3.7600 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

PK_4 1-5 4-5 3.8700 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

RATA – RATA  3.8325  TINGGI 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Untuk variabel Persepsi Kepercayaan (Trust) memiliki skor rata-rata jawaban sebesar  

3.8325 dimana jawaban reponden menunjukan bahwa responden memiliki 

kepercayaan yang tinggi terhadap penggunaan fitur GO-PAY yang disediakan oleh 

GO-JEK sebagai metode transaksi pembayaran non tunai. Baik kepercayaan terhadap 

keamanan saldo maupun layanan sistem yang baik.  

 

Tabel 4.11  

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Minat 

Variabel Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Empiris Range kategori Keterangan 

rendah Sedang  Tinggi  

M_1 1-5 4-5 3.7500 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

M_2 1-5 4-5 3.6800 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 

M_3 1-5 4-5 3.7700 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 TINGGI 
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RATA – RATA  3.7333  TINGGI 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Selanjutnya untuk variabel Minat, dari pengujian tabel uji statistik deskriptif di atas 

menunjukan bahwa skor jawaban rata-rata responden dalam penelitian ini adalah 

sebesar 3.7333 dimana dapat di artikan bahwa responden dalam penelitian ini 

memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan GO-PAY sebagai metode transaksi 

pembayaran dengan menggunakan jasa layanan yang di tawarkan oleh GO-JEK. 

 

4.4 HASIL UJI ASUMSI KLASIK  

4.4.1 UJI NORMALITAS  

 Menurut Ghozali (2011) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, kedua variabel (variael Independen dan variabel Dependen) 

memiliki kontribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas yang di lakukan dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov, data dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya > 0,05. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Uji Normalitas 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.87770670 

Most Extreme Differences 

Absolute .062 

Positive .062 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .616 

Asymp. Sig. (2-tailed) .843 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Pengujian Uji Normalitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogrov-

Smirnov memiliki nilai signifikansi 0,843 > 0,05. Jadi dapat di artikan bahwa kedua 

variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen 

memiliki nilai residual yang distribusi normal. 

 

4.4.2. UJI MULTIKOLONIERITAS  

Uji multikolonieritas ditujukan untuk menguji apakah ditemukanya korelasi 

antar variabel independen (Variabel Bebas) pada model regresi Ghozali (2011). 

Model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolonieritas jika VIF<10 atau sama 

dengan nilai tolerance> 0,10.  
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Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Uji Multikolonieritas 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .477 1.763  .270 .787   

PU .185 .086 .207 2.149 .034 .706 1.417 

PE .220 .105 .219 2.100 .038 .602 1.660 

PR -.176 .087 -.188 -2.030 .045 .762 1.312 

PK .368 .100 .394 3.662 .000 .567 1.764 

a. Dependent Variable: M 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel pengujian Uji Multikolonieritas di atas, dapat di lihat bahwa setiap variabel 

(Variabel Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko, Persepsi 

Kepercayaan dan Minat) memiliki nilai Tolerance > 0,01. Dan setiap Variabel 

memiliki nilai VIF <10, maka dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tidak 

terjadi Multikolonieritas.  

 

4.4.3. UJI HETEROSKEDASTISITAS  

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam 
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model regresi jika dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

sebesar (> 0,05) Ghozali (2011).  

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Uji Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.394 1.050  3.231 .002 

PU -.040 .051 -.092 -.772 .442 

PE -.077 .062 -.159 -1.227 .223 

PR .000 .052 -.001 -.005 .996 

PK .012 .060 .027 .204 .839 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel pengujian Uji Heteroskedastisitas di atas, dapat di lihat bahwa setiap 

variabel (Persepsi Manfaat,Persepsi Kemudahan,Persepsi Resiko,Kepercayaan dan 

Minat) memiliki nilai signifikansi > 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa dalam 

penelitian ini tidak mengandung heterokedastisitas.  
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4.5. HASIL UJI REGRESI BERGANDA 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Uji Regresi Berganda 

 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .477 1.763  .270 .787 

PU .185 .086 .207 2.149 .034 

PE .220 .105 .219 2.100 .038 

PR -.176 .087 -.188 -2.030 .045 

PK .368 .100 .394 3.662 .000 

a. Dependent Variable: M 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari Tabel Pengujian Uji Regresi Berganda di atas, dapat di lihat bahwa Persepsi 

Manfaat (Perceived Of Usefulness) sebagai variabel X1 memiliki nilai sebesar 0,185 

dimana dapat diartikan setiap kenaikan Persepsi Manfaat sebesar satu satuan maka 

Minat sebagai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,185 dengan asumsi 

variabel lain dalam model regresi adalah tetap.  

Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) sebagai variabel X2 memiliki nilai 

sebesar 0,220 dimana dapat diartikan setiap kenaikan Persepsi Kemudahan sebesar 

satu satuan maka Minat sebagai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,220 

dengan asumsi variabel lain dalam model regresi adalah tetap. 
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Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) sebagai variabel X3 memiliki nilai sebesar -

0,176 dengan tanda negative dimana dapat diartikan variabel Persepsi Resiko 

memiliki hubungan yang berlawanan dengan variabel Minat (Y) atau dengan kata 

lain setiap kenaikan Persepsi Resiko sebesar satu satuan maka Minat sebagai variabel 

Y akan mengalami penurunan sebesar -0,176 dengan asumsi variabel lain dalam 

model regresi adalah tetap.  

Persepsi Kepercayaan (Trust) sebagai variabel X4 memiliki nilai sebesar 0,368 

dimana dapat diartikan setiap kenaikan Persepsi Kepercayaan sebesar satu satuan 

maka Minat sebagai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,368 dengan 

asusmsi variabel lain dalam model regresi tetap.  

 

4.6 HASIL UJI HIPOTESIS  

4.6.1. UJI FIT MODEL  

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Uji Fit Model 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 210.948 4 52.737 14.353 .000
b
 

Residual 349.052 95 3.674   

Total 560.000 99    
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a. Dependent Variable: M 

b. Predictors: (Constant), PK, PU, PR, PE 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Dari tabel pengujian Uji Fit Model di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujuian 

menunjukan nilai F sebesar 14.353 dengan probabilitas 0,000. Dimana probabilitas 

bernilai 0,000 < 0,05 maka dapat di artikan bahwa model regresi dapat digunakan 

untuk memperediksi minat. Dengan demikian Persepsi Manfaat (Perceived Of 

Usefulness), Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use), Persepsi Resiko 

(Perceived of Risk) serta Kepercayaan (Trust) secara bersamaan memiliki pengaruh 

terhadap minat.  

 

4.6.2. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R2) 

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 
.614

a
 .377 .350 1.91683 

a. Predictors: (Constant), PK, PU, PR, PE 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Dari Tabel Pengujian Uji Koefisen Determinasi (Adjusted R2) di atas, dapat di lihat 

bahwa hasil output SPSS nilai Adjusted R Square sebesar 0,350. Dimana pada tabel 

di atas menjelaskan bahwa variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of Usefulness), 

Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use), Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

serta Kepercayaan (Trust) menjelaskan 35% variasi minat. Sedangkan sisanya sebesar 

65% (didapat dari hasil 100%-35%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.  

 

4.6.3. UJI T  

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Uji T Model 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .477 1.763  .270 .787 

PU .185 .086 .207 2.149 .034 

PE .220 .105 .219 2.100 .038 

PR -.176 .087 -.188 -2.030 .045 

PK .368 .100 .394 3.662 .000 

a. Dependent Variable: M 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Dari Hasil Pengujian Uji T Model di atas, menunjukan nilai signifikansi untuk 

variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of Usefulness) adalah sebesar 0,034 (p<0,05) 

dan nilai B Persepsi Manfaat sebesar 0,185 maka dari itu hipotesis di terima dengan 

arti lain variabel Persepsi Manfaat (Perceived Of Usefulness) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat penggunaan GO-PAY sebagai metode transaksi 

pembayaran dalam aplikasi GO-JEK. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel 

Persepsi Manfaat (Perceived Of Usefulness) dalam penelitian ini menunjukan dan 

membuktikan bahwa persepsi Manfaat berpengaruh positif terhadap minat customer 

GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY sebagai metode transaksi pembayaran. 

Dengan adanya manfaat besar yang dirasakan oleh customer seperti manfaat akan 

kepraktisan, keefisienan dan kecepatan maka akan mendorong customer itu sendiri 

untuk  mau menerima dan meningkatkan minatnya dalam menggunakan GO-PAY 

guna memperlancar proses pembayaran jasa layanan yang disediakan oleh GO-JEK. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Priambodo 

(2016) di kota Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 100 Responden mengenai 

Minat Masyarakyat dalam menggunakan uang elektronik membuktikan bahwa 

dengan semakin banyak manfaat yang di terima dan diperoleh pengguna uang 

elektronik maka semakin tinggi pula minat untuk menggunakan layanan uang 

elektronik. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Susanti (2013) di kota 

Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 377 Responden (mahasiswa Unika 

Soegijapranata 2013/2014) juga menyatakan adanya Persepsi Manfaat dalam 
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penggunaan mobile banking yang mampu meningkatkan kinerja penggunanya maka 

akan semakin tinggi pula minat pengguna untuk menggunakan layanan mobile 

banking.  

  Untuk variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,038 (p<0,05) dan nilai B Persepsi Kemudahan sebesar 0,220 

maka dari itu hipotesis diterima dengan arti lain variabel Persepsi Kemudahan 

(Perceived Ease Of Use) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan GO-

PAY sebagai metode transaksi pembayaran dalam aplikasi GO-JEK. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis variabel Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) 

dalam penelitian ini menunjukan dan membuktikan bahwa persepsi Kemudahan 

berpengaruh positif terhadap minat customer GO-JEK untuk menggunkan GO-PAY 

sebagai metode transaksi pembayaran. Dengan adanya kemudahan penggunaan serta 

pengaplikasian yang tidak sulit untuk dipahami serta kemudahan dalam hal pengisian 

ulang / top-up saldo yag terbilang mudah di lakukan akan meningkatkan minat 

customer dalam menggunakan GO-PAY guna memperlancar proses pembayaran jasa 

layanan yang disediakan oleh GO-JEK. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang di lakukan oleh Priambodo (2016) di kota Semarang dengan jumlah 

sampel sebanyak 100 Responden mengenai Minat Masyarakyat dalam menggunakan 

uang elektronik membuktikan bahwa adanya kemudahan dalam penggunaan layanan 

uang elektronik mampu meningkatkan minat penggunanya untuk menggunakan uang 

elektronik. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Susanti (2013) di kota 
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Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 377 Responden (mahasiswa Unika 

Soegijapranata 2013/2014) juga menyatakan adanya Persepsi kemudahan dalam 

pengaplikasian mobile banking dengan kata lain tidak membutuhkan waktu lama 

dalam penggunanya maka akan miningkatkan minat penggunanya.  

Selanjutnya, untuk variabel Persepsi Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 (p<0,05) dan nilai B Persepsi -0,176 maka 

dari itu hipotesis diterima dengan arti lain variabel Persepsi Resiko (Perceived Of 

Risk) berpengaruh negatif signifikan terhadap minat penggunaan GO-PAY sebagai 

metode transaksi pembayaran dalam aplikasi GO-JEK. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis variabel Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) dalam penelitian ini 

menunjukan dan membuktikan bahwa Persepsi Resiko berpengaruh negatif terhadap 

minat customer GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY sebagai metode transaksi 

pembayaran. Dengan semakin rendahnya tingkat resiko yang di hasilkan dalam 

penggunaan fitur GO-PAY baik resiko terhadap server down atau gangguan teknis 

maupun sistem keamanannya maka akan mempengaruhi minat customer dalam 

menggunakan GO-PAY guna memperlancar proses pembayaran jasa layanan yang 

disediakan oleh GO-JEK. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang 

di lakukan oleh Hapsara (2015) di kota Solo dengan jumlah sampel sebanyak 60 

Responden (Nasabah Bank BRI Surakarta) mengenai Minat masyarakyat dalam 

menggunakan mobile banking menyatakan bahwa semakin rendah resiko yang 

diakibatkan dengan adaya pengguna mobile banking maka semakin tinggi minat 
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nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking. Namun sebaliknya jika resiko 

yang diakibatkan tinggi maka semakin rendah pula minat nasabah untuk 

menggunakan layanan mobile banking tersebut. Selanjutnya penelitian yang di 

lakukan oleh Ariwibowo (2013) di kota Jogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 

137 Responden (Mahasiswa ekonomi Universitas Jogjakarta) juga menyatakan bahwa 

persepsi resiko yang tinggi akan menimbulkan rasa takut yang tinggi pada saat 

melakukan transaksi secara online. Namun sebaliknya persepsi resiko yang rendah 

akan membuat penggunanya nyaman pada saat bertransaksi secara online.  

Untuk variabel Kepercayaan (Trust) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05) dan nilai B Persepsi Kepercayaan 0,368 maka dari itu hipotesis diterima 

dengan arti lain variabel Kepercayaan (Trust) berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan GO-PAY sebagai metode transaksi pembayaran dalam aplikasi GO-JEK. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Persepsi Kepercayaan (Trust) dalam 

penelitian ini menunjukan dan membuktikan bahwa Persepsi Kepercayaan 

berpengaruh positif terhadap minat customer GO-JEK untuk menggunakan fitur GO-

PAY sebagai metode transaksi pembayaran. Dengan semakin tingginya rasa 

kepercayaan customer terhadap penggunaan GO-PAY baik dalam hal ketersediaan 

sistem yang baik serta keamanan yang bisa di rasakan oleh penggunanya maka akan 

meningkatkan minat customer tersebut untuk menggunakan GO-PAY guna 

memperlancar proses pembayaran jasa layanan yang disediakan oleh GO-JEK.  Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariwibowo 
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(2013) di kota Jogyakarta dengan jumlah sampel sebanyak 137 Responden 

(Mahasiswa ekonomi Universitas Jogjakarta) mengenai minat penggunan e-

commerce sebagai transaksi secara online yang menyatakan kepercayaan yang 

semakin tinggi membuat seseorang memiliki niat lebih untuk melakukan transaksi 

secara online dengan hasil ketepatan yang di harapkan dari melakukan transaksi 

secara online tersebut. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Susanti (2013) di 

kota Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 377 Responden (mahasiswa Unika 

Soegijapranata 2013/2014) juga menyatakan adanya kepercayaan pengguna terhadap 

layanan mobile banking baik dari segi keamanan, kelayakan transaksi serta server 

yang baik akan meningkatkan minat pengguna untuk menggunakan layanan mobile 

banking tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 




