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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semua masyarakat di Kota Semarang. 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, dan 

pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

152 

98 

 

60,8% 

39,2% 

 TOTAL: 250 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1. diketahui bahwa responden pada penelitian 

yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 152 orang (60,8%) dan 98 orang atau 

39,2% adalah perempuan.  
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Tabel 4.2. Pendidikan Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

2. Pendidikan: 

a. SMA 

b. D1 

c. D3 

d. S1 

e. S2 

 

44 

2 

25 

175 

4 

 

17,6% 

0,8% 

10% 

70% 

1,6% 

 TOTAL: 250 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada penelitian yang 

berpendidikan S2 yaitu berjumlah 4 orang (1,6%), yang berpendidikan S1 yaitu 

berjumlah 175 orang (70%), berpendidikan D3 berjumlah 25 orang (10%), 

berpendidikan D1 berjumlah 2 orang (0,8%), yang berpendidikan SMA berjumlah 

44 orang (17,6%). Proporsi terbesar adalah S1 sebanyak 70% kemudian SMA 

sebanyak 17,6%. 

 

4.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian pertama 

untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel variabel persepsi manfaat: 
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Tabel 4.3. Hasil Pengujian Persepsi manfaat 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,590 0,125 Valid 

X2 0,539 0,125 Valid 

X3 0,622 0,125 Valid 

X4 0,634 0,125 Valid 

X5 0,663 0,125 Valid 

X6 0,730 0,125 Valid 

X7 0,691 0,125 Valid 

X8 0,442 0,125 Valid 

X9 0,523 0,125 Valid 

X10 0,560 0,125 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.3. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel persepsi manfaat dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel persepsi 

kemudahan: 
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Tabel 4.4. Hasil Pengujian Persepsi kemudahan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,365 0,125 Valid 

X2 0,654 0,125 Valid 

X3 0,690 0,125 Valid 

X4 0,632 0,125 Valid 

X5 0,650 0,125 Valid 

X6 0,609 0,125 Valid 

X7 0,572 0,125 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.4. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel persepsi kemudahan ini dapat dikatakan 

valid. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel 

keamanan dan resiko: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Keamanan dan resiko 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,545 0,125 Valid 

X2 0,568 0,125 Valid 

X3 0,486 0,125 Valid 

X4 0,691 0,125 Valid 

X5 0,718 0,125 Valid 

X6 0,493 0,125 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel keamanan dan resiko adalah valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel minat menggunakan e 

money: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Minat menggunakan e money 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,570 0,125 Valid 

X2 0,622 0,125 Valid 

X3 0,688 0,125 Valid 

X4 0,722 0,125 Valid 

X5 0,600 0,125 Valid 

X6 0,752 0,125 Valid 

X7 0,768 0,125 Valid 

X8 0,752 0,125 Valid 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.6 diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga semua 

item pertanyaan untuk variabel minat menggunakan e money adalah valid. 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner ini 

dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.7. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Persepsi manfaat 0,876 Reliabel 

Persepsi kemudahan 0,839 Reliabel 

Keamanan dan resiko  0,816 Reliabel 

Minat menggunakan e money  0,897 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

Dilihat dari tabel 4.7. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel 

pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan 

reliabel. 

 

4.3. Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptis. 

Analisis deskriptis yaitu mengenalisa data dengan cara mengdeskripsikan data yang 

terkumpul dari setiap responden yang mengenai kinerja karyawan melalui pelatihan 

dan pengembangan. Analisis deskriptis dihitung menggunakan rentang skala 

(Sugiyono, 2010:206) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rentang Skala = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

Rentang Skala = 
5−1

3
 = 1,33 

 Untuk mengetahui tanggapan responden pada penelitian ini menggunakan 

rentang skala sebagai berikut: 
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Rentang skala Kategori  

1,00 – 2,33 Rendah  

2,34 – 3,66 Sedang  

3,67 – 5,00 Tinggi  

 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada 

penelitian ini: 

 

Tabel 4.8. Statisik Deskriptif Persepsi Manfaat 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

X1 1-5 1-5 3,8880 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X2 1-5 1-5 3,9560 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X3 1-5 1-5 3,9000 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X4 1-5 1-5 3,9640 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X5 1-5 1-5 3,8480 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X6 1-5 1-5 3,9720 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X7 1-5 1-5 3,8760 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X8 1-5 1-5 3,8200 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X9 1-5 1-5 4,2000 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X10 1-5 2-5 4,2520 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Rata-Rata:   3,9676    Tinggi  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.8. diketahui bahwa nilai mean untuk  pernyataan X1  

sebesar 3,8880 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut responden 

pada penelitian ini penggunaan layanan e money dapat memperlancar segala 

macam transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X2 sebesar 3,9560 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini tidak perlu membawa uang 
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tunai dalam jumlah banyak yang berisiko tinggi pada kejahatan, karena dapat 

menyimpannya pada e-money. 

Rata-rata untuk pernyataan X3 sebesar 3,9000 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini penggunaan e-money yang 

memerlukan waktu singkat dapat membuat waktu saya tidak tersita 

Rata-rata untuk pernyataan X4 sebesar 3,9640 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini dengan menggunakan 

layanan e money dapat melakukan transaksi dengan praktis 

Rata-rata untuk pernyataan X5 sebesar 3,8480 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini dengan layanan e money 

memungkinkan saya lebih cepat dalam bertransaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X6 sebesar 3,9720 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini penggunaan e-money yang 

praktis serta mudah dapat membantu responden 

Rata-rata untuk pernyataan X7 sebesar 3,8760 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini manfaat layanan e money 

dapat menghemat waktu dalam melakukan transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X8 sebesar 3,8200 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini manfaat layanan e money 

dapat menghemat biaya dalam melakukan transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X9 sebesar 4,2000 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini E-money dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan pada saat kembalian menguntungkan. 
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Rata-rata untuk pernyataan X10 sebesar 4,2520 yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini responden juga 

merasa e-money bermanfaat baginya. 

 

Tabel 4.9. Statisik Deskriptif Persepsi Kemudahan 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

X1 1-5 1-5 3,9760 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X2 1-5 1-5 3,9440 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X3 1-5 1-5 3,9800 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X4 1-5 1-5 3,7160 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X5 1-5 1-5 3,8360 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X6 1-5 2-5 3,9520 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X7 1-5 1-5 3,7800 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Rata-Rata:   3,8834    Tinggi  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa nilai mean untuk  persepsi 

kemudahan sebesar 3,9760 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut 

responden pada penelitian ini E money dapat digunakan dengan mudah di 

manapun/kapanpun. 

Rata-rata untuk pernyataan X2 sebesar 3,9440 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini E money dapat membantu 

untuk sering melakukan transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X3 sebesar 3,9800 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini fitur yang ada pada layanan 

e money mudah dimengerti 
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Rata-rata untuk pernyataan X4 sebesar 3,7160 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini dengan menggunakan 

layanan e money dapat meningkatkan keterampilan. 

Rata-rata untuk pernyataan X5 sebesar 3,8360 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini mereka menggunakan 

layanan e money dapat mengeri penggunaan teknologi dalam transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X6 sebesar 3,9520 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini mereka tidak mengalami 

kesulitan dalam mengakses. 

Rata-rata untuk pernyataan X7 sebesar 3,7800 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini mereka merasa interaksi di E 

money bersifat fleksibel. 

 

Tabel 4.10. Statisik Deskriptif Keamanan dan Resiko 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

X1 1-5 2-5 3,8920 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X2 1-5 1-5 3,8400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X3 1-5 1-5 3,4240 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X4 1-5 1-5 3,8400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X5 1-5 1-5 3,6280 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X6 1-5 1-5 3,8520 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Rata-Rata:   3,7460    Tinggi  

Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.10  diketahui bahwa nilai mean untuk pernyataan X1 

sebesar 3,8920 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut responden 
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pada penelitian ini  responden percaya bahwa keamanan uang yang ada di dalam 

alat elektronik terjamin pada saat transaksi. 

Rata-rata untuk pernyataan X2 sebesar 3,8400 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini percaya bahwa informasi 

pribadi saya dilindungi. 

Rata-rata untuk pernyataan X3 sebesar 3,4240 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini tidak khawatir memberikan 

informasi tentang e-money kepada orang lain. 

Rata-rata untuk pernyataan X4 sebesar 3,8400 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini merasa transaksi online di 

situs e money dilindungi. 

Rata-rata untuk pernyataan X5 sebesar 3,6280 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini yakin situs e money dapat 

menjaga informasi pribadi. 

Rata-rata untuk pernyataan X6 sebesar 3,8520 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini merasa pembayaran di situs 

e money aman. 
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Tabel 4.11. Statisik Deskriptif Minat menggunakan e-money 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala Kete-

rangan Rendah Sedang Tinggi 

X1 1-5 1-5 3,8440 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X2 1-5 1-5 3,7040 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X3 1-5 1-5 3,8400 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X4 1-5 1-5 4,0440 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X5 1-5 2-5 3,9680 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X6 1-5 2-5 3,9720 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X7 1-5 1-5 4,0640 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

X8 1-5 1-5 4,0680 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Rata-Rata:   3,9380    Tinggi  

 

Berdasarkan tabel 4.11. diketahui bahwa nilai mean untuk pernyataan X1 

sebesar 3,8440 yang termasuk dalam kategori tinggi. Artinya menurut responden 

pada penelitian ini  berminat membeli sebuah produk dengan menggunakan e 

money. 

Rata-rata untuk pernyataan X2 sebesar 3,7040 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini akan mereferensikan e money 

kepada orang lain yang akan membeli sebuah produk. 

Rata-rata untuk pernyataan X3 sebesar 3,8400 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini Jika bertransaksi kembali di 

e money, saya ingin mencoba membeli produk lain. 

Rata-rata untuk pernyataan X4 sebesar 4,0440 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini Setelah mengetahui tentang 

e-money menjadi tertarik menggunakan e-money karena terdapat banyak 

keuntungan yang akan di dapatkan. 

Rata-rata untuk pernyataan X5 sebesar 3,9680 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini setelah mengetahui tentang 
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e-money dan tertarik menggunakan e money karena dapat meminimaisir kesalahan 

ataupun kerugian. 

Rata-rata untuk pernyataan X6 sebesar 3,9720 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini akan menggunakan e-money 

apabila didukung dengan peningkatan fasilitas yang diberikan. 

Rata-rata untuk pernyataan X7 sebesar 4,0640 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini E money sangat hemat waktu 

dan tenaga, sehingga cocok digunakan dimasa depan. 

Rata-rata untuk pernyataan X8 sebesar 4,0680 yang termasuk dalam kategori 

tinggi. Artinya menurut responden pada penelitian ini merasa menggunakan e 

money di masa depan dapat bermanfaat. 

 

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik  

4.4.1. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya :  
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Tabel 4.12. Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 250 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,10189509 

Most Extreme Differences Absolute ,078 

Positive ,047 

Negative -,078 

Test Statistic ,078 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

  Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.12, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0, 200 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PersepsiManfaat ,587 1,705 

PersepsiKemudahan ,617 1,622 

KeamanaDanResiko ,654 1,529 

a. Dependent Variable: MinatMenggunakanemoney 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari  tabel 4.13, nilai untuk Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Jadi dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Artinya tidak 

ada korelasi antara variabel independen pada penelitian ini. 

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Scatterplot dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.14. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,657 1,460  1,820 ,070 

PersepsiManfaat ,026 ,042 ,052 ,623 ,534 

PersepsiKemudahan ,048 ,058 ,066 ,817 ,415 

KeamanaDanResiko -,107 ,060 -,141 -1,799 ,073 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Dilihat dari tabel 4.14, diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian 

ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.5. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15. Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,369 1,561  2,799 ,006 

PersepsiManfaat ,304 ,045 ,370 6,815 ,000 

PersepsiKemudahan ,136 ,062 ,116 2,187 ,030 

KeamanaDanResiko ,506 ,064 ,408 7,939 ,000 

a. Dependent Variable: MinatMenggunakanemoney 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Persamaan regresi: 

Y = 4,369 + 0,304 X1 + 0,136 X2+ 0,506 X3 + e 

Dimana: 

Y = Minat menggunakan e money 

X1 = Persepsi Manfaat 

X2= Persepsi Kemudahan 

X3= Keamanan dan Resiko 

e = eror 

Interpretasi persamaan regresi: 

1. Jika X1, X2, X3 konstan (nol), maka Y senilai 4,369. 
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2. Jika nilai X1 naik satu satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,304. 

Artinya pengaruh X1 (persepsi manfaat) terhadap Y (Minat menggunakan 

e money) sebesar 30,4%. 

3. Jika nilai X2 naik satu satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,136. 

Artinya pengaruh X2 (persepsi kemudahan) terhadap Y (Minat 

menggunakan e money) sebesar 13,6%. 

4. Jika nilai X3 naik satu satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,506. 

Artinya pengaruh X3 (keamanan dan resiko) terhadap Y (Minat 

menggunakan e money) sebesar 50,6%. 

5. Yang paling berpengaruh dalam penggunaan e money adalah keamanan dan 

risiko karena nilai koefisien regresi tertinggi yaitu 0.506. 

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Uji F 

Tabel 4.16. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3246,679 3 1082,226 111,122 ,000b 

Residual 2395,817 246 9,739   

Total 5642,496 249    

a. Dependent Variable: MinatMenggunakanemoney 
b. Predictors: (Constant), KeamanaDanResiko, PersepsiKemudahan, PersepsiManfaat 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 
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Berdasarkan pada tabel 4.16, diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0.000 < 

0,05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen. 

4.6.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.17. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,759a ,575 ,570 3,12075 1,736 

a. Predictors: (Constant), KeamanaDanResiko, PersepsiKemudahan, PersepsiManfaat 
b. Dependent Variable: MinatMenggunakanemoney 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel 4.17, diketahui bahwa Adjusted R Square sebesar 

0,570  yang artinya variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 50,7% dan sisanya sebesar 49,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.6.3. Uji t 

Tabel 4.18. Uji t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
4,369 1,561  2,799 ,006 

PersepsiManfaat 
,304 ,045 ,370 6,815 ,000 

PersepsiKemudahan 
,136 ,062 ,116 2,187 ,030 

KeamanaDanResiko 
,506 ,064 ,408 7,939 ,000 

a. Dependent Variable: MinatMenggunakanemoney 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 
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1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah persepsi manfaat berpengaruh 

positif terhadap minat menggunakan e-money. Berdasarkan pada tabel 4.18, 

koefisien regresi sebesar 0,304, nilai t sebesar 6,815. Hal ini menunjukan nilai t 

variabel persepsi manfaat memiliki hubungan positif terhadap minat penggunakan 

e-money. nilai signifikansi untuk variabel persepsi manfaat sebesar 0,000 yang 

nilainya < 0,05. Artinya persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-money. Jadi hipotesis pertama diterima. Hasil ini tidak didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dkk (2016) menyatakan bahwa 

persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Tetapi 

hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmatsyah 

(2011) yang menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi kemanfaatan sebagai 

probabilitas subyektif dari pengguna potensial yang menggunakan suatu aplikasi 

tertentu untuk mempermudah kinerja atas pekerjaannya. Penelitian ini sesuai juga 

dengan teori Davis et.al (1989:320) yang menyatakan persepsi kebermanfaatan 

sebagai konstruk keyakinan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi 

tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Jika disimpulkan dari teori 

sebelumnya bahwa persepsi manfaat ialah kepercayaan seseorang terhadap suatu 

teknologi akan berdampak positif pada peningkatan kinerjanya bila berguna bagi 

pengguna teknologi tersebut. Manfaat dalam menggunakan uang elektronik 

merupakan nilai kegunaan yang akan diperoleh atau diharapkan oleh pengguna 

uang elektronik dalam melakukan berbagai transaksi dengan uang elektronik.  
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Thompson (1991) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan 

teknologi informasi jika mengetahui manfaat positif atas penggunaannya. Tingkat 

penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap 

perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, misalnya keinginan menambah 

peripheral pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk 

memotivasi pengguna lain (Thompson. 1991). 

Menurut Ajzen (2011) minat adalah suatu keadaan dalam diri seseorang 

pada dimensi kemungkinan subyektif yang meliputi hubungan antara orang itu 

sendiri dengan beberapa tindakan. Menurut Ferdinand (2011:129) minat beli dapat 

diidentifikasi melalui dimensi yaitu minat transaksional, minat referensial, minat 

preferensial dan minat transaksional.  

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah persepsi kemudahan berpengaruh 

Positif terhadap minat menggunakan e-money. Berdasarkan pada tabel 4.18, 

koefisien regresi sebesar 0,136, nilai t sebesar 2,187. Hal ini menunjukan nilai t 

variabel persepsi kemudahan memiliki hubungan positif terhadap minat 

penggunakan e-money. Nilai signifikansi untuk variabel persepsi manfaat sebesar 

0,030 yang nilainya < 0,05. Artinya persepsi kemudahan berpengaruh positif 

terhadap minat menggunakan e-money. Jadi hipotesis kedua diterima. Hasil ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dkk (2016) menyatakan 

bahwa persepsi mudah digunakan mempengaruhi minat penggunaan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Jogiyanto (2007) dan Sun dan Zhang (2011) 
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yang menyatakan bahwa jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Penelitian ini juga sesuai 

dengan pendapat oleh Davis et.al (1989); Venkatesh (1999) dalam penelitian 

Venkatesh & Davis F (2000:192) yaitu persepsi kemudahan penggunaan telah 

terbukti memiliki efek atau pengaruh pada minat melalui dua jalur kausal, yaitu : 

efek langsung pada minat dan efek tidak langsung pada minat melalui persepsi 

kebermanfaatan yang dirasakan. Pengaruh atau efek langsung menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan bisa menjadi faktor penting untuk meningkatkan 

kemungkinan penerimaan pengguna.  

Perceived Ease of Use didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Davis, 1986). Dari 

definisinya, diketahui bahwa Perceived Ease of Use ini juga merupakan suatu 

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakanya. 

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah 

digunakan maka dia tidak akan menggunakanya. Persepsi tentang kemudahan 

penggunaan teknologi (Perceived Ease Of Use) mengacu pada sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan terbebas dari usaha 

(Davis, 1989). Sehinga jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

mudah digunakan maka dia akan menggunakanya.  Sebaliknya jika seseorang 

merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak 

akan menggunakanya (Jogiyanto, 2007). 
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Menurut Davis et al. (1986) menyebutkan bahwa minat perilaku 

didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. Minat perilaku adalah keinginan untuk melakukan perilaku.  

Menurut Kotler (2012), minat adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, kemudian timbul ketertarikan untuk 

mencoba produk teresebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli dan dapat 

memiliki produk tersebut.  

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah persepsi keamanan dan resiko 

berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-money. Berdasarkan pada tabel 

4.18, koefisien regresi sebesar 0,506, nilai t sebesar 7,939. Hal ini menunjukan nilai 

t variabel keamanan dan resiko memiliki hubungan positif terhadap minat 

penggunakan e-money. Nilai signifikansi untuk variabel persepsi manfaat sebesar 

0,000 yang nilainya < 0,05. Artinya persepsi keamanan dan resiko berpengaruh 

positif terhadap minat menggunakan e-money. Jadi hipotesis ketiga diterima. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dkk (2016) 

menyatakan bahwa persepsi keamanan dan persepsi risiko secara signifikan 

mempengaruhi minat penggunaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Jebran dan Dipankar (2012) yang mengidentifikasi bahwa keamanan, privasi dan 

risiko keselamatan yang dikeluarkan yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan 

dari aktivitas umum perbankan bank umum, sedangkan persepsi kemudahan 

penggunaan, keamanan dan privasi juga sebagai variabel endogen pada kegiatan e-
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banking. Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Javenpaa et al (2000) dalam Pavlou (2003:78) bahwa persepsi risiko memainkan 

peranan yang kuat untuk mengurangi minat konsumen untuk mengambil bagian 

dalam kegiatan bertransaksi sehingga persepsi risiko dimungkinkan akan 

berpengaruh negatif untuk melakukan suatu transaksi. Namun, bila terjadi suatu 

konsekuensi atau ketidakpastian pada saat bertransaksi maka tidak selamanya 

pengguna teknologi tidak menginginkan untuk menggunakan kembali, tetapi akan 

mempertimbangkan lagi untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. 

Berdasarkan analisis deskriptif, responden menilai persepsi risiko yang akan 

ditimbulkan oleh penggunaan uang elektronik pada kisaran rendah. Responden 

menganggap bahwa merasa aman untuk menyimpan sejumlah uang kedalam uang 

elektronik karena memiliki risiko yang rendah, sehingga responden memiliki minat 

untuk menggunakan layanan uang elektronik sebagai alat transaksi non-tunai yang 

aman, cepat dan efisien.  

Persepsi keamanan juga didefinisikan sebagai ancaman yang menciptakan 

keadaan, kondisi, atau peristiwa yang berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi 

melalui sumber data atau jaringan yang mengalami kerusakan, pengumpulan dan 

modifikasi data, penolakan layanan, dan/atau penipuan dan penyalahgunaan 

wewenang. Secara teknis persepsi keamanan akan menjamin integritas, 

kerahasiaan, otentifikasi dan tanpa pencatatan transaksi tersebut integritas suatu 

sistem informasi mengacu pada kemustahilan dari data yang ditransmisikan atau 

disimpan akan dapat dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin. Kerahasiaan 

melibatkan data yang hanya dapat dilihat oleh individu yang berwenang. Otentikasi 
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memungkinkan suatu kegiatan tertentu hanya akan dilakukan setelah identifikasi, 

atau adanya jaminan bahwa  

Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa perilaku konsumen akan 

menentukan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan suatu produk. 

Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyesuaian masalah yang terdiri 

dari lima tahap yang dilakukan konsumen, kelima tahap tersebut adalah pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi elternatif, keputusan menggunakan, dan 

perilaku pasca menggunakan (Kotler dan Keller, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


