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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam mengetahui gambaran umum responden dalam penelitian ini, maka 

peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum responden berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pekerjaan, jumlah melakukan transaksi online melalui aplikasi 

BCA Mobile dalam satu bulan, dan transaksi atau layanan yang paling sering 

digunakan. 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1. 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 9 30% 

Perempuan 21 70% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukkan bahwa responden mayoritas 

pada penelitian ini adalah perempuan berjumlah 21 orang dengan 

persentase 70% sedangkan responden laki-laki berjumlah 9 orang dengan 

persentase 30%. 
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b. Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2. 

Umur Responden 

Umur Jumlah Persentase 

< 20 1 3% 

20 – 24 15 50% 

25 – 29 4 13% 

30 – 39 2 7% 

40 – 50 3 10% 

> 50 5 17% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

pada penelitian ini adalah yang berumur20 – 24 tahun yang berjumlah 15 

orang dengan persentase 50%, sedangkan responden yang paling sedikit 

yaitu berumur kurang dari 20 tahun yang berjumlah 1 orang dengan 

persentase 3%.  

c. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3. 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pegawai Swasta 13 43% 

Wiraswasta 5 17% 

Pegawai BUMN 3 10% 

Mahasiswa 5 17% 

Ibu Rumah Tangga 4 13% 
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Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.3. menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

pekerjaan responden terbanyak adalah pegawai swasta yang berjumlah 13 

orang dengan persentase 43%, sedangkan jenis pekerjaan yang paling 

sedikit adalah pegawai BUMN yang berjumlah 3 orang dengan persentase 

10%. 

d. Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Mobile Banking melalui 

Aplikasi BCA Mobile 

Tabel 4.4. 

Lama Penggunaan Mobile Banking  

melalui Aplikasi BCA Mobile 

Lama Penggunaan Jumlah Persentase 

< 1 tahun 7 23% 

1 – 2 tahun 9 30% 

3 – 5 tahun 10 34% 

>5 tahun 4 13% 

Total 30 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.4. menunjukkan bahwa dalam penelitian ini lama 

penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile paling banyak 

yaitu 3 – 5 tahun yang berjumlah 10 orang dengan persentase 34%, 

sedangkan lama penggunaan paling sedikit yaitu lebih dari 5 tahun yang 

berjumlah 4 orang dengan persentase 13%. 



29 
 

 
 

e. Responden Berdasarkan Jumlah Melakukan Transaksi Online melalui 

Aplikasi BCA Mobile dalam Satu Bulan 

Tabel 4.5. 

Jumlah Melakukan Transaksi Online melalui Aplikasi  

BCA Mobile dalam Satu Bulan 

Jumlah melakukan transaksi online melalui 

aplikasi BCA Mobile dalam satu bulan 
Jumlah Persentase 

< 3 kali 6 20% 

3 – 5 kali 8 26% 

5 – 7 kali 5 17% 

> 7 kali 11 37% 

Total  30 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.5. menunjukkan bahwa jumlah melakukan 

transaksi online melalui aplikasi BCA Mobile dalam satu bulan paling 

banyak yaitu > 7 kali yang berjumlah 11 orang dengan persentase 37%, 

sedangkan jumlah melakukan transaksi online paling sedikit yaitu 5 – 7 

kali yang berjumlah 5 orang dengan persentase 17%.  

f. Responden Berdasarkan Transaksi atau Layanan yang Paling Sering 

Digunakan 

Tabel 4.6. 

Transaksi atau Layanan yang Paling Sering Digunakan 

Transaksi atau Layanan Jumlah Persentase 

Pembelian (pulsa isi ulang, PLN prabayar, 

dan lain-lain) 
10 9% 
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Pembayaran (tagihan kartu kredit, PLN, 

PAM, telepon, asuransi) 
8 7% 

Pembayaran e-commerce 12 10% 

Transfer dana 26 23% 

Informasi rekening 30 26% 

Administrasi (aktivasi, ganti PIN, dan lain-

lain) 
10 9% 

Setor tarik tanpa kartu 13 11% 

Top Up (OVO, GoPay, DANA) 3 3% 

Pembukaan rekening baru 2 2% 

Total 114 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan Tabel 4.6. menunjukkan bahwa transaksi atau layanan 

yang paling sering digunakan adalah informasi rekening dengan persentase 

26%, sedangkan transfer dana menempati peringkat kedua dengan 

persentase 23%. Untuk transaksi atau layanan yang paling sedikit 

digunakan adalah pembukaan rekening baru dengan persentase 2%. 

4.2. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul melalui wawancara dari 

30 responden, ada tiga tahap dalam menganalisis data kualitatif yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

4.2.1. Reduksi Data 

Proses reduksi data pada penelitian ini adalah hasil data responden akan 

dipilih dan fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile dan membuang data 

yang tidak lolos kriteria peneliti. Dari hasil data yang diperoleh dari 30 responden 
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melalui wawancara, maka diketahuilah faktor – faktor yang mempengaruhi 

keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile yaitu 

kemudahan, kenyamanan, keamanan, kepercayaan, kualitas informasi, kualitas 

layanan, dan ketersediaan fitur. 

a. Kemudahan 

Tabel 4.7. 

Indikator – Indikator pada Faktor Kemudahan 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 
TI mengerjakan dengan mudah apa 

yang diinginkan oleh pengguna 
21 41% 

2 
Keterampilan pengguna akan 

bertambah 
2 4% 

3 Mudah untuk dioperasikan 28 55% 

 Jumlah 51 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Faktor kemudahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile. 

Hasil wawancara dari responden yang dikelompokkan ke dalam beberapa 

indikator, dapat dilihat bahwa indikator kemudahan yang paling banyak 

berpengaruh menurut responden adalah mudah untuk dioperasikan dengan 

persentase 55% dari 28 responden yang menjawab faktor kemudahan. 

Kemudahan untuk dioperasikan meliputi lebih mudah diakses 

menggunakan aplikasi mobile melalui smartphone dibandingkan diakses 

melalui web, lebih mudah melakukan kegiatan perbankan secara online 

daripada harus ke kantor cabang BCA atau ke mesin ATM, tampilan BCA 
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Mobile dirancang seperti tampilan layar mesin ATM BCA sehingga 

mudah digunakan jadi siapa pun dapat menggunakannya karena tidak 

perlu keterampilan khusus, adanya fitur setor tarik tanpa kartu yang 

memudahkan nasabah ketika lupa membawa kartu ATM dan nasabah tidak 

perlu takut jika kartu ATM tertelan atau tertahan di mesin ATM. Indikator 

kemudahan yang berada di peringkat kedua adalah teknologi informasi(TI) 

mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna dengan 

persentase 41%. Teknologi informasi (TI) mengerjakan dengan mudah apa 

yang diinginkan oleh pengguna meliputi memudahkan bertransaksi baik 

secara transfer maupun pembayaran karena tidak perlu menginput kode 

perusahaan atau kode bank tujuan tetapi hanya tinggal pilih dari menu 

yang tersedia, adanya fitur QRku yang merupakan fitur transfer dana antar 

nasabah BCA yang hanya dilakukan dengan cara scan QR code, adanya 

fitur buka rekening baru via BCA Mobile jadi nasabah tidak perlu 

berkunjung ke kantor cabang BCA untuk melakukan pembukaan rekening, 

adanya fitur BCA Keyboard yang merupakan cara baru untuk mengakses 

BCA Mobile melalui keyboard smartphone tanpa harus berpindah ke 

aplikasi BCA Mobile jadi nasabah dapat chatting sambil melakukan 

kegiatan transaksi di waktu bersamaan. Keterampilan pengguna akan 

bertambah mempunyai persentase 4% meliputi nasabah yang gagap 

teknologi (gaptek) merasa pengetahuan tentang aplikasi mobile banking 

bertambah semenjak memakai aplikasi BCA Mobile. 
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b. Kenyamanan 

Tabel 4.8. 

Indikator – Indikator pada Faktor Kenyamanan 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 
Dapat mengakses kapanpun dan 

dimanapun 
25 52% 

2 Hemat waktu dan biaya 23 48% 

 Jumlah 48 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking 

melalui aplikasi BCA Mobile adalah faktor kenyamanan. Hasil wawancara 

dari responden yang dikelompokkan ke dalam beberapa indikator, dapat 

dilihat bahwa indikator kenyamanan yang paling banyak berpengaruh 

menurut responden adalah dapat mengakses kapanpun dan dimanapun 

dengan persentase 52% dari 25 responden yang menjawab faktor 

kenyamanan. Faktor kenyamanan meliputi praktis tidak mempersulit 

dalam bertransaksi perbankan karena semua transaksi bisa dilakukan 

dalam satu aplikasi saja yang letaknya di smartphone,tidak perlu kemana 

mana cukup pegang handphone saja bisa transaksi tanpa batas tidak kenal 

tempat atau waktu, hal ini masuk ke dalam indikator dapat mengakses 

kapanpun dan dimanapun. Karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun 

maka hemat waktu karena tidak perlu mengantri di kantor cabang BCA 

untuk melakukan kegiatan perbankan, lebih efisien dan efektif karena tidak 

perlu ke bank atau ke mesin ATM, untuk biaya transaksi melalui BCA 
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Mobile hanya menggunakan jalur data internet sehingga biaya transaksi 

menjadi jauh lebih murah dan untuk inisiasi aplikasi di awal dan 

pendaftaran nomor rekening transfer hanya dikenakan biaya SMS. Hal ini 

masuk ke dalam indikator hemat waktu dan biaya dengan persentase 48%. 

c. Keamanan 

Tabel 4.9. 

Indikator – Indikator pada Faktor Keamanan 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 Jaminan keamanan 15 56% 

2 Kerahasiaan data 12 44% 

 Jumlah 27 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking 

melalui aplikasi BCA Mobile adalah faktor keamanan. Hasil wawancara 

dari responden yang dikelompokkan ke dalam beberapa indikator, dapat 

dilihat bahwa indikator keamanan yang paling banyak berpengaruh 

menurut responden adalah jaminan keamanan dengan persentase 56% dari 

16 responden yang menjawab faktor keamanan. Menurut responden 

aplikasi BCA Mobile lebih aman karena adanya lampu LED atau lampu 

indikator di pojok kanan atas pada aplikasi BCA Mobile, apabila lampu 

tersebut berwarna hijau maka siap digunakan untuk melakukan transaksi 

namun jika berwarna merah maka tidak dapat dilakukan transaksi,adanya 

kode akses yang berupa 6 digit kode alfanumerik dan kode PIN yang 

berupa 6 digit kode numerik, kegunaan kode akses tersebut digunakan 
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untuk pengamanan akses ke menu BCA Mobile sedangkan kode pin 

digunakan untuk pengamanan validasi untuk setiap transaksi yang 

dilakukan, kedua kode tersebut ditentukan oleh nasabah agar lebih 

terjamin keamanannya sehingga hanya nasabah sendiri yang mengetahui 

pin tersebut, BCA Mobile terjaga keamanannya karena harus tersambung 

dengan nomer ponsel yang didaftarkan oleh nasabah, jika ada update versi 

terbaru aplikasi BCA Mobile harus verifikasi ulang dahulu dengan cara 

memasukkan 16 digit nomor kartu ATM, aplikasi BCA Mobile harus 

dilakukan aktivasi transaksi finansial di kantor cabang BCA agar bisa 

melakukan transaksi pembayaran maupun transfer jika belum melakukan 

aktivasi maka hanya bisa melakukan cek saldo, cek mutasi, dan cek info 

rekening saja, jika salah memasukkan kode akses dan kode pin sebanyak 3 

kali maka langsung terblokir, untuk membuka blokir tersebut harus 

menghubungi customer service atau Halo BCA dan harus registrasi 

kembali ke mesin atm BCA dengan menggunakan nomor kartu ATM. 

d. Kepercayaan 

Tabel 4.10. 

Indikator – Indikator pada Faktor Kepercayaan 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 Sistem keamanan bank 13 57% 

2 Sistem kerahasiaan bank 10 43% 

 Jumlah 23 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 
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Faktor kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile. 

Hasil wawancara dari responden yang dikelompokkan ke dalam beberapa 

indikator, dapat dilihat bahwa indikator kepercayaan yang paling banyak 

berpengaruh menurut responden adalah sistem keamanan bank dengan 

persentase 57% dari 14 responden yang menjawab faktor kepercayaan. 

Menurut responden aplikasi BCA Mobile lebih terpercaya karena sistem 

keamanan bank yang sangat ketat, lebih terpercaya karena pihak bank 

sangat menjaga privasi nasabah, lebih terpercaya karena banyak nasabah 

BCA yang menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk melakukan kegiatan 

perbankan. Selain itu Bank BCA memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, 

nasabah mempercayai bank BCA dikarenakan sudah berdiri sejak lama 

dan masih beroperasi hingga saat ini, lebih terpercaya karena BCA 

terdaftar dan diawasi oleh OJK. 

e. Kualitas Informasi 

Tabel 4.11. 

Indikator – Indikator pada Faktor Kualitas Informasi 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 Akurasi 18 38% 

2 Kelengkapan 20 43% 

3 Format (Bentuk) 9 19% 

 Jumlah 47 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 
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Faktor kualitas informasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi 

BCA Mobile. Hasil wawancara dari responden yang dikelompokkan ke 

dalam beberapa indikator, dapat dilihat bahwa indikator kualitas informasi 

yang paling banyak berpengaruh menurut responden adalah kelengkapan 

dengan persentase 43% dari 20 responden yang menjawab faktor kualitas 

informasi. Menurut responden dengan adanya aplikasi BCA Mobile 

nasabah dapat mengetahui informasi saldo rekening, dapat cek mutasi 

rekening dalam beberapa hari kebelakang, dapat melihat info saldo Flazz 

serta informasi 10 transaksi terakhir dari kartu Flazz bahkan pada 

smartphone Android dilengkapi dengan fitur Near Field Communication 

(NFC), dapat mengetahui informasi terkait promo kartu (Kartu Kredit, 

Debit, Flazz) dan promo produk atau program BCA lainnya, dapat 

mengetahui lokasi terdekat dan dapat juga mencari lokasi kantor cabang 

BCA dan ATM BCA yang diinginkan, dapat melihat informasi jumlah 

reward BCA dan lokasi tempat penukaran reward BCA.Untuk indikator 

format (bentuk) memiliki persentase 19% meliputi jika melakukan 

transaksi finansial, informasi nomor kupon undian, dan informasi rekening 

deposito maka nasabah dapat menerima bukti transaksi finansial melalui 

Flash Message dan dalam sub menu inbox yang dapat disalin (copy) untuk 

diteruskan melalui email, SMS ataupun aplikasi messenger lainnya, dapat 

mengecek transaksi rekening mulai dari tahun 2016 melalui layanan e-

statement yang dapat ditemukan dalam menu m-Admin. 
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f. Kualitas Layanan 

Tabel 4.12. 

Indikator – Indikator pada Faktor Kualitas Layanan 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 Reliability (Keandalan) 14 45% 

2 Responsiveness (Ketanggapan) 17 55% 

 Jumlah 31 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Faktor kualitas layanan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui aplikasi 

BCA Mobile. Hasil wawancara dari responden yang dikelompokkan ke 

dalam beberapa indikator, dapat dilihat bahwa indikator kualitas layanan 

yang paling banyak berpengaruh menurut responden adalah ketanggapan 

(responsiveness)dengan persentase 45% dari 19 responden yang menjawab 

faktor kualitas layanan. Menurut responden apabila ada gangguan pada 

sistem aplikasi BCA Mobile akan langsung diproses maintenance tanpa 

menunggu waktu yang lama, pelayanan customer service dan Halo BCA 

yang cepat dan tanggap sehingga jika ada masalah saat menggunakan 

aplikasi BCA Mobile dapat terselesaikan kurang dari 24 jam, adanya menu 

Halo BCA dalam aplikasi BCA Mobile yang memudahkan nasabah untuk 

tersambung langsung ke Halo BCA via telepon, layanan Halo BCA dapat 

juga dihubungi melalui chatting di WhatsApp dan Twitter yang mampu 

memberikan layanan 24 jam. 
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g. Ketersediaan Fitur 

Tabel 4.13. 

Indikator – Indikator pada Faktor Ketersediaan Fitur 

No. Indikator Frekuensi Persentase 

1 Keberagaman layanan transaksi 20 48% 

2 Keberagaman fitur 22 52% 

 Jumlah 42 100% 

Sumber: Data primer yang sudah diolah 

Fitur atau layanan yang lengkap pada mobile banking akan 

menjadikan nasabah tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut apalagi 

jika fitur tersebut memiliki layanan yang baik. Oleh karena itu salah satu 

faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui 

aplikasi BCA Mobile adalah faktor ketersedian fitur. Hasil wawancara dari 

responden yang dikelompokkan ke dalam beberapa indikator, dapat dilihat 

bahwa indikator ketersediaan fitur yang paling banyak berpengaruh 

menurut responden adalah keberagaman fiturdengan persentase 52% dari 

23 responden yang menjawab faktor ketersediaan fitur. Keberagaman fitur 

meliputi adanya fitur setor tarik tanpa kartu yang memudahkan nasabah 

ketika lupa membawa kartu ATM dan nasabah tidak perlu takut jika kartu 

ATM tertelan atau tertahan di mesin ATM, adanya fitur QRku yang 

merupakan fitur transfer dana antar nasabah BCA yang hanya dilakukan 

dengan cara scan QR code, jadi tidak perlu khawatir salah kirim uang ke 

nomor rekening orang lain karena QRku merupakan kode pengganti nomer 

rekening yang dilengkapi dengan nama nasabah, adanya fitur buka 
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rekening baru via BCA Mobile jadi nasabah tidak perlu berkunjung ke 

kantor cabang BCA untuk melakukan pembukaan rekening, adanya fitur 

BCA Keyboard yang merupakan cara baru untuk mengakses BCA Mobile 

melalui keyboard smartphone tanpa harus berpindah ke aplikasi BCA 

Mobile jadi nasabah dapat chatting sambil melakukan kegiatan transaksi di 

waktu bersamaan, transaksi yang dapat dilakukan melalui BCA Keyboard 

adalah cek saldo, transfer, dan mutasi rekening. 

4.2.2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel, grafik, dan diagram pie 

yang memuat informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile yang didapatkan dari 

hasil wawancara responden yang sudah diolah. Berikut adalah penyajian data 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.14. 

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan 

Mobile Banking melalui Aplikasi BCA Mobile 

Keterangan Frekuensi Persentase 
Persentase Berdasarkan 

Jumlah Responden 

Kemudahan 28 19% 93% 

Kenyamanan 25 17% 83% 

Keamanan 16 11% 53% 

Kepercayaan 14 10% 47% 

Kualitas Informasi 20 14% 67% 

Kualitas Layanan 19 13% 63% 

Ketersediaan Fitur 23 16% 77% 



41 
 

 
 

Jumlah 145 100%  

Sumber: Data primer yang sudah diolah 
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Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden,  

faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking 

melalui aplikasi BCA Mobile yaitu kemudahan, kenyamanan, keamanan, 

kepercayaan, kualitas informasi, ketersediaan fitur, dan kemampuan akses. Faktor 

kemudahan memiliki frekuensi 28 yang berarti responden yang mengatakan 

bahwa memutuskan penggunaan mobile banking melalui aplikasi BCA Mobile 

sebesar 28 responden dengan persentase 19%, faktor kenyamanan memiliki 

frekuensi 25 responden dengan persentase 17%, faktor keamanan memiliki 

frekuensi 16 responden dengan persentase 11%, faktor kepercayaan memiliki 

frekuensi 14 responden dengan persentase 10%, faktor kualitas informasi 

memiliki frekuensi 20 responden dengan persentase 14%,faktor kualitas layanan 

memiliki 19 responden dengan persentase 13%, faktor ketersediaan fitur memiliki 

frekuensi 23 responden dengan persentase 16%. 

4.2.3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari reduksi data dan penyajian data dapat dismpulkan 

bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking 

melalui aplikasi BCA Mobile yaitu kemudahan, kenyamanan, keamanan, 

kepercayaan, kualitas informasi, kualitas layanan, dan ketersediaan fitur. Jika 

diperingkatkan maka faktor yang persentase tertinggi hingga terendah yaitu: 

1. Kemudahan 

2. Kenyamanan 

3. Ketersediaan Fitur 

4. Kualitas Informasi 
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5. Kualitas Layanan 

6. Keamanan 

7. Kepercayaan 

Faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking 

melalui aplikasi BCA Mobile yang paling dominan adalah faktor kemudahan 

dengan frekuensi 28 dari 30 responden, aplikasi BCA Mobile memiliki 

kemudahan dalam melakukan kegiatan perbankan secara online daripada harus ke 

kantor cabang BCA atau ke mesin ATM. Layar BCA Mobile juga mudah 

dipahami karena dirancang seperti layar mesin ATM BCA sehingga mudah 

digunakan jadi siapa pun dapat menggunakannya karena tidak perlu keterampilan 

khusus. Faktor yang paling sedikit frekuensinya adalah faktor kepercayaan dengan 

jumlah 14 responden. Hal ini mungkin disebabkan karena nasabah sudah 

mempercayai keamanan dari aplikasi BCA Mobile jadi ketika responden 

diwawancarai, ada beberapa responden tidak menyinggung soal faktor keamanan 

dan kepercayaan karena faktor keamanan bukan menjadi faktor utama yang 

dipertimbangkan seseorang dalam menggunakan aplikasi BCA Mobile, atau 

karena para nasabah sudah mempunyai kepercayaan yang tinggi akan keamanan 

aplikasi BCA Mobile. 

 

 

 

 

 


