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BAB  IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Karakteristtik Responden 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 

probability sampling serta menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada nasabah bank yang merupakan pengguna internet 

banking di Kota Semarang, dengan cara membagikan kuesioner secara langsung 

dan melalui google form. Berdasarkan jumlah responden sebesar 124, peneliti akan 

membagi informasi terkait jenis kelamin, usia, bank yang digunakan, dan frekuensi 

penggunaan layanan internet banking. Gambaran informasi responden dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 124 responden 

diantaranya 44 responden laki-laki dengan presentase 35% dan 80 responden 

perempuan dengan presentase 65%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden di dominasi oleh perempuan.  

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 44 35% 

Perempuan 80 65% 

Jumlah 124 100% 
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4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, usia 

seseorang dibagi menjadi beberapa kategori. Maka dari itu, penulis membagi 

usia responden sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini termasuk pada kategori remaja akhir yang berusia 

17-25 tahun dengan jumlah 89 responden dan memiliki persentase sebesar 72%. 

Sedangkan responden yang frekuensinya paling kecil termasuk pada kategori 

Kategori Usia Frekuensi  Persentase 

Balita 

(0-5 tahun) 
- - 

Kanak-Kanak 

(5 – 11 tahun) 
- - 

Remaja Awal 

(12-16 tahun) 
- - 

Remaja Akhir 

(17-25 tahun) 
89 72% 

Dewasa Awal 

(26-35 tahun) 
20 16% 

Dewasa Akhir 

(36-45 tahun) 
4 3% 

Lansia Awal 

(46-55 tahun) 
9 7% 

Lansia Akhir 

(56-65 tahun) 
2 2% 

Manula 

(>65 tahun) 
- - 

Jumlah 124 100% 
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lansia akhir yang berusia 56-65 tahun dengan jumlah 2 responden. Maka dari itu 

dapat disimpulkan bahwa, mayoritas responden adalah remaja akhir, karena pada 

dasarnya rentang usia 17-25 tahun lebih cenderung aktif dalam memanfaatkan 

suatu teknologi informasi. 

4.1.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Bank yang digunakan 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Bank yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden pada penelitian ini menggunakan layanan internet banking pada bank 

BCA dengan jumlah responden sebesar 34 orang dan memiliki persentase 

sebesar 36%. Sedangkan jumlah frekuensi paling kecil terdapat pada bank DBS, 

BTN, Bank Jateng dan Danamon dengan persentasi masing-masing 1%. 

Bank Frekuensi  Persentase 

BCA 34 36% 

Mandiri 20 21% 

BRI 15 16% 

BNI 14 15% 

Maybank 3 3% 

CIMB Niaga 2 2% 

BTPN 2 2% 

DBS 1 1% 

BTN 1 1% 

Bank Jateng 1 1% 

Danamon 1 1% 

Jumlah 94 100% 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Variabel utama berupa varabel laten yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 6 dengan total indikator (manifext variables) sebanyak 21 buah. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala 5 yaitu merepresentasikan tanggapan 

mulai dari "Sangat Tidak Setuju "  pada skala 1 hingga "Sangat Setuju" pada skala 

5.  

Tabel 4.4 

Deskripsi Hasil Jawaban Responden 
 

 

Kode Rata-

rata 

Std. 

Dev 

Kategori 

Perceived Usefulness     

Dengan menggunakan layanan internet banking dapat 

mempercepat proses kegiatan transaksi 

PU1 4.21 0.76 Tinggi 

Dengan menggunakan layanan internet banking dapat 

mempermudah proses kegiatan transaksi 

PU2 4.11 0.89 Tinggi 

Layanan internet banking dapat meningkatkan efektivitas saya 

dalam menyelesaikan transaksi 

PU3 3.97 0.95 Tinggi 

Layanan internet banking dapat mengingkatkan efisiensi saya 

dalam memanfaatkan layanan perbankan 

PU4 3.89 0.94 Tinggi 

Rata-rata    4.04  Tinggi 

Perceived Ease of Use     

Saya merasakan kemudahan ketika saya belajar menggunakan 

internet banking 

PEU1 3.79 1.03 Tinggi 

Saya merasa layanan internet banking mudah untuk dioperasikan PEU2 3.83 0.91 Tinggi 

Saya percaya bahwa layanan internet banking mudah untuk 

digunakan 

PEU3 3.90 0.84 Tinggi 

Rata-rata   3.84  Tinggi 
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Trust     

Layanan internet banking tidak hanya sekedar mencari 

keuntungan, namun benar-benar membantu dan memecahkan 

masalah yang dihadapi nasabah. 

T1 3.75 0.93 Tinggi 

Layanan internet banking benar-benar berkomitmen untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

T2 3.84 0.73 Tinggi 

Sebagian besar dari apa yang dikatakan pihak bank tentang 

kinerja layanan internet banking adalah benar. 

T3 3.65 0.86 Tinggi 

Bank memberikan layanan internet banking sesuai dengan yang 

dijanjikannya kepada nasabah. 

T4 3.69 0.89 Tinggi 

Secara keseluruhan nasabah bias mempercayai layanan internet 

banking. 

T5 3.61 0.91 Tinggi 

Rata-rata   3.71  Tinggi 

Attitude Toward Using     

Keinginan saya dalam menggunakan layanan internet banking 

sangat besar 

ATU1 3.81 0.81 Tinggi 

Penggunaan layanan internet banking sangat menguntungkan bagi 

saya 

ATU2 3.69 1.05 Tinggi 

Saya senang melakukan transaksi menggunakan internet banking ATU3 3.66 1.03 Tinggi 

Rata-rata   3.72  Tinggi 

Behavioral Intention to Use     

Saya memiliki ketertarikan dalam menggunakan layanan internet 

banking 

BIU1 3.69 0.93 Tinggi 

Saya berencana untuk menggunakan layanan internet banking 

secara terus menerus pada bank yang sama 

BIU2 3.51 0.99 Tinggi 

Saya akan menyarankan orang lain untuk melakukan transaksi 

menggunakan layanan internet banking 

BIU3 3.58 1.02 Tinggi 

Ketika terjadi kesalahan pada layanan internet banking, maka 

saya bersedia untuk memberikan saran kepada bank untuk 

melakukan perbaikan 

BIU4 3.90 0.78 Tinggi 

Rata-rata   3.67  Tinggi 

 

Actual Use     

Saya bertransaksi menggunakan layanan internet banking hamper 

setiap hari 

AU1 2.62 1.18 Sedang 
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Saya melakukan berbagai macam transaksi menggunakan layanan 

internet banking (misalnya: transfer, pembayaran tagihan, 

pembelian pulsa, penarikan tunai) 

AU2 3.19 1.29 Sedang 

Rata-rata   2.91  Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, statistik deskriptif variabel Perceived 

Usefulness atau persepsi kegunaan menghasilkan nilai skor indeks item indikator 

berkisar antara 3,89 hingga 4,21 dan memperoleh rata-rata sebesar 4,04.  Nilai rata-

rata tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden memiliki persepsi yang baik mengenai kegunaan system internet 

banking.  

Pada variabel Perceived Ease of Use, statistik deskriptif diatas menghasilkan 

nilai skor item indikator berkisar antara 3,79 hingga 3,90 dan memperoleh rata-rata 

sebesar 3,84. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden merasakan adanya kemudahan dalam 

pengaplikasian sistem internet banking tersebut.  

Pada variabel Trust, statistik deskriptif diatas menghasilkan nilai skor item 

indikator berkisar antara 3,61 hingga 3,84 dan memperoleh rata-rata sebesar 3,71. 

Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat 

kepercayaan nasabah terhadap internet banking itu tinggi.  

Pada variabel Attitude Toward Using, statistik deskriptif diatas menghasilkan 

nilai skor item indikator berkisar antara 3,66 hingga 3,81 dan memperoleh rata-rata 

sebesar 3,72. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori tinggi. Hal ini 
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menunjukkan bahwa sikap nasabah dalam menerima adanya sistem internet 

banking sangat tinggi.  

Pada variabel Behavioral Intention to Use, statistik deskriptif diatas 

menghasilkan nilai skor item indikator berkisar antara 3,51 hingga 3,90 dan 

memperoleh rata-rata sebesar 3,67. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki minat yang 

tinggi dalam menggunakan sistem internet banking tersebut. 

Pada variabel Actual Use, statistik deskriptif diatas menghasilkan nilai skor 

item indikator berkisar antara 2,62 hingga 3,19 dan memperoleh rata-rata sebesar 

2,91. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya tindakan nyata dalam penggunaan sistem internet banking masih 

terbilang sedang. 

 

4.3 Analisis SEM 

Dengan jumlah responden sebanyak 124 sedangkan banyaknya parameter 

pengujian dalam model analisis dengan model dengan model awal sebanyak 21 

maka jumla tersebur mencukupi unuk analisis. Melalui proses estimasi, kecocokan 

statistik akan dievaluasi untuk menunjukkan apakah model yang diusulkan adalah 

fit dengan data atau tidak, atau apakah beberapa modifikasi diperlukan untuk 

meningkatkan kecocokan model tersebut.  

4.3.1 Normalitas Awal dan Transformasi Data 

Model penelitian menggunakan model SEM sensitif terhadap 

normalitas data. Untuk itu pengujian terhadap data secara univariate akan 
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dilakukan terlebih dahulu. 

Tabel 4.5 

Uji normalitas data 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

BIU4 1 5 -0.863 -3.922 1.347 3.063 

AU1 1 5 0.350 1.591 -0.962 -2.187 

AU2 1 5 -0.411 -1.867 -1.042 -2.369 

BIU3 1 5 -0.657 -2.985 -0.017 -0.038 

BIU2 1 5 -0.650 -2.955 -0.194 -0.442 

BIU1 1 5 -0.853 -3.876 0.485 1.103 

ATU3 1 5 -0.552 -2.510 -0.514 -1.167 

ATU2 1 5 -0.584 -2.655 -0.550 -1.251 

ATU1 2 5 -0.362 -1.646 -0.282 -0.641 

T1 1 5 -0.748 -3.401 0.231 0.524 

T2 2 5 -0.644 -2.926 0.616 1.401 

T3 2 5 -0.262 -1.192 -0.526 -1.195 

T4 2 5 -0.537 -2.441 -0.394 -0.895 

T5 1 5 -0.665 -3.025 0.081 0.183 

PEU1 1 5 -0.827 -3.758 0.030 0.068 

PEU2 2 5 -0.576 -2.619 -0.353 -0.804 

PEU3 1 5 -0.725 -3.295 0.597 1.356 

PU1 2 5 -0.818 -3.718 0.529 1.203 

PU2 2 5 -0.927 -4.215 0.284 0.645 

PU3 1 5 -0.783 -3.558 0.018 0.040 

PU4 1 5 -0.662 -3.009 -0.095 -0.216 

Multivariate         45.371 8.128 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Data berdistribusi normal disimpulkan jika nilai critial ratio (CR)  dari 

skewness dan kurtosis berada di bawah +2,58. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa masih banyak observed variabel yang tidak berdistribusi normal dimana 

banyak diantaranya memiliki nilai CR di atas +2,58. 
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Tabel 4.6 

Uji normalitas data transformasi normal score 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

BIU4 1.559 5.138 -0.220 -0.999 0.142 0.323 

AU1 0.774 5.113 0.123 0.559 -0.546 -1.241 

AU2 1.067 5.401 -0.043 -0.197 -0.667 -1.516 

BIU3 1.262 5.215 -0.175 -0.794 -0.342 -0.778 

BIU2 1.142 5.300 -0.168 -0.762 -0.147 -0.333 

BIU1 1.329 5.261 -0.205 -0.933 -0.028 -0.065 

ATU3 0.936 5.183 -0.186 -0.847 -0.445 -1.011 

ATU2 0.902 5.191 -0.197 -0.894 -0.482 -1.096 

ATU1 2.097 5.068 -0.145 -0.660 -0.388 -0.881 

T1 1.251 5.192 -0.213 -0.968 -0.203 -0.461 

T2 2.220 5.127 -0.170 -0.774 0.181 0.412 

T3 2.059 5.084 -0.079 -0.357 -0.478 -1.087 

T4 2.149 5.194 -0.090 -0.407 -0.424 -0.964 

T5 1.181 5.231 -0.181 -0.822 -0.057 -0.130 

PEU1 1.197 5.214 -0.253 -1.152 -0.402 -0.914 

PEU2 2.170 5.133 -0.163 -0.739 -0.618 -1.404 

PEU3 1.420 5.111 -0.243 -1.105 -0.205 -0.465 

PU1 2.325 5.054 -0.398 -1.810 -0.509 -1.158 

PU2 2.306 5.105 -0.370 -1.682 -0.735 -1.670 

PU3 1.155 5.111 -0.352 -1.601 -0.555 -1.262 

PU4 1.137 5.108 -0.286 -1.299 -0.491 -1.116 

Multivariate         49.976 8.953 

 

Hasil pengujian setelah transformasi normal score menunjukkan  semua 

observed variabel semuanya memiliki distribusi normal dimana semua memiliki 

nilai CR di bawah +2,58. 

4.3.2 Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) 

Analisis Faktor Konfirmatori dimaksudkan untuk menguji 

dimensiomalitas dari masing-masing variabel laten. Pengujian ini sekaligus juga 

digunakan untuk mengeksplorasi reliabilitas untuk pengukuran konstruk atau 

menguji konsistensi internal item dalam mengukur dan menentukan apakah setiap 

variabel terukur (indikator) dari variabel laten. Hasil confirmatory factor analysis 

dalam model penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut : 
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1. CFA Kontruk Peceived Usefullness 

Variabel laten Perceived Usefullness diukur dengan menggunakan 4 

item. Hasil confirmatory factor analysis untuk konstruk CFA konstruk 

Perceived Usefullness diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil CFA Konstruk Perceived Usefullness 
Loading Factor 

Kode Item Std 

Loading 

CR 

PU1 Dengan menggunakan layanan internet banking dapat 

mempercepat proses kegiatan transaksi 

0.899 9.943 

PU2 Dengan menggunakan layanan internet banking dapat 

mempermudah proses kegiatan transaksi 

0.882 12.498 

PU3 Layanan internet banking dapat meningkatkan efektivitas saya 

dalam menyelesaikan transaksi 

0.826 12.129 

PU4 Layanan internet banking dapat mengingkatkan efisiensi saya 

dalam memanfaatkan layanan perbankan 

0.774 10.951 

Fit Index 

Ukuran  Nilai   Ukuran  Nilai      

Chi 

Square 

5.968  AGFI 0.876     

Prob 0.051  NFI 0.982     

RMSEA 0.127  TLI 0.964     

GFI 0.975  Chi square/df 2.984     

         

Coposite Reliability dan AVE 

Composite Reliability 0,910       

AVE 0.717       

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel laten 

Perceived Usefulness menunjukkan bahwa ke-4 indikatornya memiliki nilai 

standardized loading factor yang dapat diterima dimana nilai standardized 

loading factor indikator dari variabel laten Perceived Usefullness berkisar 

antara 0,774 hingga 0,899 yang semuanya lebih besar dari 0,50. 

Hasil pengujian model fit menunjukkan nilai chi-square sebesar 

5,968 dengan signifikansi sebesar 0,051 (p > 0,05). Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kovarians 
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sampel dengan kovarians dari model prediksi. Beberapa ukuran model fit 

lain seperti GFI, AGFI, CFI dan TLI juga mendukung sebagai model yang 

fit. 

Ukuran composite reliability diperoleh sebesar 0,910 > 0,70 dan nilai 

AVE menunjukkan angka sebesar 0,717 > 0,50 yang menunjukkan nilai 

reliablitas dan AVE yang masih diterima.  

2. CFA Kontruk Perceived of Ease of Use 

Variabel laten Perceived Ease of Use diukur dengan menggunakan 3 

item. Hasil confirmatory factor analysis untuk konstruk CFA konstruk 

Perceived of Ease of Use diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil CFA Konstruk Perceived of Ease of Use 
Loading Factor 

Kode Item Std 

Loading 

CR 

PEU1 Saya merasakan kemudahan ketika saya belajar menggunakan 

internet banking 0.661 7.192 

PEU2 Saya merasa layanan internet banking mudah untuk dioperasikan 0.883 9.474 

PEU3 Saya percaya bahwa layanan internet banking mudah untuk 

digunakan 0.665 7.235 

Fit Index 

Ukuran  Nilai   Ukuran  Nilai      

Chi 

Square 

-  AGFI -     

Prob -  NFI -     

RMSEA -  TLI -     

GFI -  Chi square/df -     

         

Coposite Reliability dan AVE 

Composite Reliability 0,784       

AVE 0.554       

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel laten 

Perceived  Ease of Use menunjukkan bahwa ke-3 indikatornya memiliki nilai 

standardized loading factor yang dapat diterima dimana nilai standardized 
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loading factor indikator dari variabel laten Perceived Ease of Use berkisar 

antara 0,661 hingga 0,883 yang semuanya lebih besar dari 0,50. 

Ukuran composite reliability diperoleh sebesar 0,784 > 0,70 dan nilai 

AVE menunjukkan angka sebesar 0,554 > 0,50 yang menunjukkan nilai 

reliablitas dan AVE yang masih diterima.  

3. CFA Kontruk Trust 

Variabel laten Trust diukur dengan menggunakan 5 item. Hasil 

confirmatory factor analysis untuk konstruk CFA konstruk Trust diperoleh 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil CFA Konstruk Trust 
Loading Factor 

Kode Item Std 

Loading 

CR 

T1 

 

Layanan internet banking tidak hanya sekedar mencari 

keuntungan, namun benar-benar membantu dan memecahkan 

masalah yang dihadapi nasabah. 

0.802 10.401 

T2 Layanan internet banking benar-benar berkomitmen untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah. 

0.793 10.216 

T3 Sebagian besar dari apa yang dikatakan pihak bank tentang kinerja 

layanan internet banking adalah benar. 

0.829 10.937 

T4 Bank memberikan layanan internet banking sesuai dengan yang 

dijanjikannya kepada nasabah. 

0.846 11.272 

T5 Secara keseluruhan nasabah bias mempercayai layanan internet 

banking. 

0.754 9.51 

Fit Index 

Ukuran  Nilai   Ukuran  Nilai      

Chi 

Square 

6,859  AGFI 0.936     

Prob 0.231  NFI 0.961     

RMSEA 0.055  TLI 0.990     

GFI 0.979  Chi square/df 1.372 

 

 

 

    

Coposite Reliability dan AVE 

Composite Reliability 0,902       

AVE 0.649       

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel laten Trust 

menunjukkan bahwa ke-5 indikatornya memiliki nilai standardized loading 
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factor yang dapat diterima dimana nilai standardized loading factor 

indiaktor dari variabel laten Trust berkisar antara 0,754 hingga 0,846 yang 

semuanya lebih besar dari 0,50. 

Hasil pengujian model fit menunjukkan nilai chi-square sebesar 

6,859 dengan signifikansi sebesar 0,231 (p > 0,05). Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kovarians 

sampel dengan kovarians dari model prediksi. Beberapa ukuran model fit 

lain seperti GFI, AGI, CFI dan TLI juga mendukung sebagai model yang 

fit. 

Ukuran composite reliability diperoleh sebesar 0,902 > 0,70 dan nilai 

AVE menunjukkan angka sebesar 0,649 > 0,50 yang menunjukkan nilai 

reliablitas dan AVE yang masih diterima.  

4. CFA Kontruk Attitude Toward Using 

Variabel laten Attitude Toward Using diukur dengan menggunakan 3 

item. Hasil confirmatory factor analysis untuk konstruk CFA konstruk 

Attitude Toward Using diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil CFA Konstruk Attitude Toward Using 
Loading Factor 

Kode Item Std 

Loading 

CR 

ATU1 Keinginan saya dalam menggunakan layanan internet banking sangat 

besar 

0.815 10.120 

ATU2 Penggunaan layanan internet banking sangat menguntungkan bagi saya 0.832 10.378 

ATU3 Saya senang melakukan transaksi menggunakan internet banking 0.792 9.765 

Fit Index   

Ukuran  Nilai   Ukuran  Nilai      

Chi Square -  AGFI -     

Prob -  CFI -     

RMSEA -  TLI -     

GFI -  Chi square/df -     

         

Coposite Reliability dan AVE 

Composite Reliability 0,854       
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AVE 0.661       

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel laten 

Attitude Toward Using menunjukkan bahwa ke-3 indikatornya memiliki 

nilai standardized loading factor yang dapat diterima dimana nilai 

standardized loading factor indiaktor dari variabel laten Attitude Toward 

Using berkisar antara 0,792 hingga 0,832 yang semuanya lebih besar dari 

0,50. 

Ukuran composite reliability diperoleh sebesar 0,854 > 0,70 dan nilai 

AVE menunjukkan angka sebesar 0,561 > 0,50 yang menunjukkan nilai 

reliablitas dan AVE yang masih diterima.  

5. CFA Kontruk Behavioral Intention to Use 

Variabel laten Behavioral Intention to Use dengan menggunakan 4 

item. Hasil confirmatory factor analysis untuk konstruk CFA konstruk 

Behavioral Intention to Use diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil CFA Konstruk Behavioral Intention to Use 
 Loading Factor 

Kode Item Std Loading  CR 

BIU1 Saya memiliki ketertarikan dalam menggunakan layanan internet 

banking 

0.689 0.680 7.609 

BIU2 Saya berencana untuk menggunakan layanan internet banking secara 

terus menerus pada bank yang sama 

0.745 0.781 8.766 

BIU3 Saya akan menyarankan orang lain untuk melakukan transaksi 

menggunakan layanan internet banking 

0.813 0.788 8.843 

BIU4 Ketika terjadi kesalahan pada layanan internet banking, maka saya 

bersedia untuk memberikan saran kepada bank untuk melakukan 

perbaikan 

(0.448) - - 

Fit Index    

Ukuran  Nilai   Ukuran  Nilai       

Chi Square -  AGFI -      

Prob -  CFI -      

RMSEA -  TLI -      

GFI -  Chi square/df -      

          

 Coposite Reliability dan AVE 
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Composite Reliability 0,795        

AVE 0.564        

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil pengujian kelayakan model untuk konstruk variabel laten 

Behavioral Intention to Use menunjukkan bahwa ke-4 indikatornya tidak 

seemuanya memiliki nilai standardized loading factor yang dapat diterima 

dimana nilai standardized loading factor indiaktor dari variabel laten 

Behavioral Intention to Use berkisar antara 0,448 hingga 0,813 dimana ada 

loading lebih kecil dari 0,50.  Dengan demikian CFA 5 dilakukan modifikasi 

dengan mengeluarkan BIU4 dan pengujian dilakukan kembali dengan 

menggunakan 3 indikator. 

Ukuran composite reliability diperoleh sebesar 0,795 > 0,70 dan nilai 

AVE menunjukkan angka sebesar 0,564 > 0,50 yang menunjukkan nilai 

reliablitas dan AVE yang masih diterima.  

6. CFA Kontruk Actual Use  

Variabel laten Actual use diukur dengan menggunakan 2 item 

indiaktor. Dengan 2 indikator maka Actual use tidak dapat diuji CFA karena 

memberikan nilai df negatif. 

4.4 Analisis Full Model SEM 

Model yang diusulkan selanjutnya akan diuji demngan menggunakan 20 

item instrumen yang sudah memenuhi validitas dan reliabilitas kosntruk. 

4.4.1 Pengujian Terhadap Asumsi Yang Mendasari  
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Setiap model SEM yang baik harus memenuhi asumsi. Untuk itu sebelum 

membahas pengujian hipotesis pada masing-masing model, terlebih dahulu akan 

dilihat mengenai asumsi-asumsi SEM. 

 

1. Evaluasi Normalitas Data SEM  

Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria critical 

ratio skewness value dan kurtosis value, yang hasilnya menunjukkan bahwa 

hampir semua observed variabel terdistribusi normal secara secara univariate, 

yang ditunjukkan dengan nilai CR yang berada di atas +2,58, meskipun 

beberapa observe variabel tidak berdistribusi normal. Di sisi lain hasil uji 

normalitas secara mulotivariate menunjukkan nilai CR sebesar 9,118. Nilai ini 

menunjukkan masih adanya ketidaknormal meskipun tidak telalu serius. 

Tabel 4.12 

Uji Normalitas model SEM 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

AU1 0.774 5.113 0.123 0.559 -0.546 -1.241 

AU2 1.067 5.401 -0.043 -0.197 -0.667 -1.516 

BIU3 1.262 5.215 -0.175 -0.794 -0.342 -0.778 

BIU2 1.142 5.300 -0.168 -0.762 -0.147 -0.333 

BIU1 1.329 5.261 -0.205 -0.933 -0.028 -0.065 

ATU3 0.936 5.183 -0.186 -0.847 -0.445 -1.011 

ATU2 0.902 5.191 -0.197 -0.894 -0.482 -1.096 

ATU1 2.097 5.068 -0.145 -0.660 -0.388 -0.881 

T1 1.251 5.192 -0.213 -0.968 -0.203 -0.461 

T2 2.220 5.127 -0.170 -0.774 0.181 0.412 

T3 2.059 5.084 -0.079 -0.357 -0.478 -1.087 

T4 2.149 5.194 -0.090 -0.407 -0.424 -0.964 

T5 1.181 5.231 -0.181 -0.822 -0.057 -0.130 

PEU1 1.197 5.214 -0.253 -1.152 -0.402 -0.914 

PEU2 2.170 5.133 -0.163 -0.739 -0.618 -1.404 

PEU3 1.420 5.111 -0.243 -1.105 -0.205 -0.465 

PU1 2.325 5.054 -0.398 -1.810 -0.509 -1.158 
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PU2 2.306 5.105 -0.370 -1.682 -0.735 -1.670 

PU3 1.155 5.111 -0.352 -1.601 -0.555 -1.262 

PU4 1.137 5.108 -0.286 -1.299 -0.491 -1.116 

Multivariate         48.583 9.118 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

2. Evaluasi atas Outliers 

Outlier adalah observasi atau data yang memiliki karakteristik unik 

yang terlihat sangat berbeda dengan data lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim, baik untuk variabel tunggal maupun kombinasi. 

a. Univariate Outlier 

Deteksi univariate outlier dianalisis dengan menggunakan nilai z-score dari 

masing-masing dimensi. Nilai z-score yang jauh dari angka +3 

mengindikasikan adanya outlier. 

Tabel 4.13 

Identifikasi outlier univariate 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(PU1) 124 -2.48800 1.11499 .0000000 1.00000000 

Zscore(PU2) 124 -2.04091 1.12094 .0000000 1.00000000 

Zscore(PU3) 124 -2.94910 1.19838 .0000000 1.00000000 

Zscore(PU4) 124 -2.92935 1.30042 .0000000 1.00000000 

Zscore(PEU1) 124 -2.51692 1.38214 .0000000 1.00000000 

Zscore(PEU2) 124 -1.82833 1.43404 .0000000 1.00000000 

Zscore(PEU3) 124 -2.95587 1.43716 .0000000 1.00000000 

Zscore(T1) 124 -2.67625 1.54377 .0000000 1.00000000 

Zscore(T2) 124 -2.23109 1.77521 .0000000 1.00000000 

Zscore(T3) 124 -1.85070 1.67851 .0000000 1.00000000 

Zscore(T4) 124 -1.73259 1.70101 .0000000 1.00000000 

Zscore(T5) 124 -2.67816 1.78238 .0000000 1.00000000 

Zscore(ATU1) 124 -2.10248 1.55102 .0000000 1.00000000 

Zscore(ATU2) 124 -2.65975 1.43883 .0000000 1.00000000 

Zscore(ATU3) 124 -2.65311 1.48146 .0000000 1.00000000 

Zscore(BIU1) 124 -2.52994 1.69151 .0000000 1.00000000 

Zscore(BIU2) 124 -2.38523 1.80696 .0000000 1.00000000 

Zscore(BIU3) 124 -2.27089 1.60092 .0000000 1.00000000 

Zscore(AU1) 124 -1.56556 2.11267 .0000000 1.00000000 

Zscore(AU2) 124 -1.65399 1.71683 .0000000 1.00000000 

Valid N 

(listwise) 

124     
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Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Hasil identifikasi menunjukkan meskipun ada angka z-score yang 

berada di atas +3 namun karena normalitas univariate masih memenuhi 

maka data outlier tidak akan dibuang.  

b. Multivariate Outlier 

Deteksi terhadap Multivariate Outliers dilakukan dengan 

memperhatikan nilai mehalanobis distance. Jarak Mahalanobis 

(Mahalanobis Distance) untuk tiap-tiap observasi dapat dihitung dan akan 

menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam 

sebuah ruang multidimensional. 

Tabel 4.14 

Mahalanobis distance  

Observation 

number 

Mahalanobis 

d-squared p1 p2 

84 36.006 0.015 0.853 

13 34.841 0.021 0.736 

80 34.455 0.023 0.551 

12 33.956 0.026 0.415 

98 33.034 0.033 0.401 

103 32.559 0.038 0.326 

124 31.996 0.043 0.292 

37 31.304 0.051 0.305 

54 30.936 0.056 0.26 

23 30.868 0.057 0.17 

119 30.313 0.065 0.183 

57 30.2 0.067 0.125 

47 29.97 0.07 0.097 

114 29.509 0.078 0.106 

123 29.438 0.079 0.068 

27 29.225 0.083 0.054 

97 28.699 0.094 0.073 

118 28.567 0.097 0.053 

104 28.364 0.101 0.044 
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60 27.842 0.113 0.066 

93 27.783 0.115 0.044 

75 27.687 0.117 0.031 

21 27.545 0.121 0.023 

52 27.46 0.123 0.016 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Untuk menghitung mahalanobis distance berdasarkan nilai chi-

square pada derajat bebas sebesar 20 (jumlah indikator) pada tingkat 

p<0.001 adalah 2
(20,0.001) = 45,315. Dari hasil pengolahan data dapat 

diketahui bahwa jarak Mahalanobis maksimal adalah 36,006 yang masih 

berada di bawah batas maksimal Multivariate Outliers. 

3. Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularity 

Indikasi adanya multikolineritas dan singularitas dapat diketahui 

melalui nilai determinan matriks kovarians yang benar-benar kecil, atau 

mendekati nol. Dari hasil pengolahan data nilai determinan matriks 

kovarians sample adalah: 

 

Gambar 4.1 Sample Covariances 

Determinant of sample covariance matrix = 0.000 
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Dari hasil pengolahan data tersebut dapat diketahui nilai 

determinant of sample covariance matrix berada sangat dekat dari nol. Hal 

ini dikarenakan instrumen menggunakan skala 5 yang sangat bersar 

memberikan kemungkinan nilai determinant covarian mendekati 0. 

4. Evaluasi atas nilai residual  

Evaluasi terhadap nilai residual dilakukan pada nilai standardized 

residual covariance matrix. Nilai kovarians matriks yang jauh di atas +2,58 

mengindikasikan masih adanya gangguan pada kesesuaian model yang 

dibentuk dengan data penelitian.  

 

Gambar 4.2 Standardized Residual Covariances 

Hasil evaluasi nilai strandardized residual covarians menunjukkan 

masih sedikit nilai residual yang standardised memiliki nilai di atas +2,58. 

Hal ini menunjukkan masih relative kecilnya gangguan model. 

5. Evaluasi Reliabilitas dan Validitas 
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Pengujian validitas untuk indikator dinyatakan valid jika 

mempunyai loading factor diatas 0,5 terhadap konstruk yang dituju, selain 

itu uji validitas dapat dilakukan melalui uji validitas konstruk yaitu 

mengukur apakah konstruk (indikator) mampu atau tidak merefleksikan 

variabel latennya. Hasil yang memenuhi kriteria apabila nilai Critical Ratio 

(CR) > 1,96 dengan Probability (P) < 0,05. Berikut ini merupakan hasil 

pengujian melalui AMOS: 

Tabel 4.15 

Uji Validitas 

      Estimate S.E. C.R. P Hasil 

PU4 <--- PU 1      

PU3 <--- PU 1.034 0.093 11.174 *** Valid 

PU2 <--- PU 0.913 0.089 10.294 *** Valid 

PU1 <--- PU 0.798 0.075 10.645 *** Valid 

PEU3 <--- PEU 1     

PEU2 <--- PEU 1.187 0.161 7.388 *** Valid 

PEU1 <--- PEU 1.38 0.183 7.544 *** Valid 

T5 <--- T 1     

T4 <--- T 1.068 0.109 9.785 *** Valid 

T3 <--- T 1.018 0.106 9.618 *** Valid 

T2 <--- T 0.833 0.09 9.236 *** Valid 

T1 <--- T 1.092 0.116 9.447 *** Valid 

ATU1 <--- ATU 1     

ATU2 <--- ATU 1.384 0.13 10.665 *** Valid 

ATU3 <--- ATU 1.269 0.13 9.756 *** Valid 

BIU1 <--- BIU 1     

BIU2 <--- BIU 0.907 0.145 6.242 *** Valid 

BIU3 <--- BIU 1.18 0.15 7.884 *** Valid 

AU2 <--- AU 1     

AU1 <--- AU 0.728 0.084 8.687 *** Valid 

 

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi internal dari indikator 

suatu konstruk. Hasil reliabilitas yang tinggi memberikan keyakinan bahwa 
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indikator individu konsisten dengan pengukurannya. Tingkat reliabilitas 

yang dapat diterima adalah > 0,70 Hasil pengolahan data tersebut 

ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 

Uji Realibility  

Indikator Std Loading 

Standard 

Loading² 

1-Std 

Loading² 

Construct 

Reliability 

Perceived Usefulness 

PU4 0.837 0.700569 0.299431 0.899856448 

PU3 0.852 0.725904 0.274096   

PU2 0.81 0.6561 0.3439   

PU1 0.828 0.685584 0.314416   

Σ 3.327 2.768157 1.231843   

Σ² 11.068929       

Perceived Ease of Use 

PEU3 0.681 0.463761 0.536239 0.783405326 

PEU2 0.748 0.614656 0.385344   

PEU1 0.767 0.588289 0.411711   

Σ 2.196 1.666706 1.333294   

Σ² 4.822416       

Trust 

T5 0.763 0.582169 0.417831 0.902420388 

T4 0.835 0.697225 0.302775   

T3 0.823 0.677329 0.322671   

T2 0.795 0.632025 0.367975   

T1 0.811 0.657721 0.342279   

Σ 4.027 3.246469 1.753531   

Σ² 16.216729       

Attitude Toward Using 

ATU1 0.795 0.632025 0.367975 0.856975911 

ATU2 0.855 0.731025 0.268975   

ATU3 0.798 0.636804 0.363196   

Σ 2.448 1.999854 1.000146   

Σ² 5.992704       

Behavioral Intention to Use 

BIU1 0.715 0.511225 0.488775 0.742292146 

BIU2 0.61 0.3721 0.6279   

BIU3 0.77 0.5929 0.4071   
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Σ 2.095 1.476225 1.523775   

Σ² 4.389025       

Actual use 

AU2 0.948 0.898704 0.101296 0.844126128 

AU1 0.753 0.567009 0.432991   

Σ 1.701 1.465713 0.534287   

Σ² 2.893401       

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

6. Evaluasi atas Kriteria Goodeness of Fit Model 

Uji terhadap kelayakan full model SEM ini diuji dengan 

menggunakan Chi square, CFI, TLI, CMIN/DF dan RMSEA yang berada 

dalam rentang nilai yang diharapkan, meskipun GFI dan AGFI diterima 

secara marginal, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Kelayakan Model Structural Equation Model (SEM) 
Goodness of Fit Indeks Cut-off Value Hasil Evaluasi Model 

Chi – Square  Kecil (< 210,170)  185.138 Baik 

Probability   0.05 0.085 Baik 

RMSEA  0.08 0.036 Baik 

Chi square / df  1.20 1.157 Baik  

GFI  0.90 0.870 Marginal  

AGFI  0.90 0.830 Marginal  

TLI  0.95 0.982 Baik 

NFI  0.90 0.899 marginan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Nilai chi-square sebesar 185,138 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,085 menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat diterima dengan 

baik. Hal tersebut didasarkan pada kriteria dimana nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 mengindikasikan model tersebut merupakan model 

persamaan struktural yang baik.Selain itu, indeks pengukuran TLI,  dan 

RMSEA juga berada dalam rentang nilai yang diharapkan, meskipun nilai 

GFI dan AGFI serta NI diterima secara marginal karena disebabkan variasi 
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data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji kelayakan model SEM 

sudah memenuhi syarat penerimaan. Artinya, konstruk-konstruk yang 

digunakan untuk membentuk sebuah model penelitian telah memenuhi 

kriteria kelayakan sebuah model. 

4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hipotesis 

4.5.1 Uji Hipotesis 

Dengan adanya model yang sudah fit maka pengujian parameter sebagaimana 

yang dihipotesiskan dapat dinterpretasikan. Analisis hasil pengolahan data pada 

tahap full model SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian dan uji 

statistik. Hasil pengolahan data untuk analisis full model SEM ditampilkan pada 

Gambar berikut ini: 

 
Gambar 4.3 Hasil Pengujian Structural Equation Model (SEM) 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Setelah asumsi dapat dipenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis sebagaimana diajukan pada bab sebelumnya. Pengujian hipotesis 

penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai CR dari suatu hubungan kausalitas dari 

hasil pengolahan SEM. Untuk menguji penerimaan hipotesis penelitian 

sebagaimana diajukan sebelumnya maka selanjutnya akan dibahas dengan 

berdasarkan pada hasil SEM berikut ini 

Tabel 4.18 

Regression Weight Structural Equational  

      Estimate S.E. C.R. P 

ATU <--- PU -0.127 0.128 

-

0.991 0.322 

ATU <--- PEU 0.760 0.275 2.767 0.006 

ATU <--- T 0.392 0.142 2.758 0.006 

BIU <--- ATU 0.953 0.122 7.798 *** 

AU <--- BIU 1.448 0.188 7.711 *** 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

  Berdasarkan pada tabel 4.16, dapat diketahui hasil model persamaan 

struktural yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Attitude Toward Using = -0,127 Perceived Usefulness + 0,760 Perceived Ease of 

Use + 0,392 Trust + z1 

2. Behavioral Intention to Use = 0,953 Attitude Toward Using + z2 

3. Actual Use = 1,448 Behavioral Intention to Use + z3  

Hasil model persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 

koefisien yang searah dengan hipotesis dan memiliki arah yang positif, namun 

terdapat 1 koefisien yang tidak searah dengan hipotesis dan memiliki arah yang 

negatif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:  
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1. Uji Hipotesis 1 

Hasil pengujian pengaruh Perceived Usefulness terhadap Attitude Toward 

Using menunjukkan nilai koefisien dengan arah negatif. Pengujian 

kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 0.991 dengan probabilitas = 0,322 

> 0,05. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa 

Perceived Usefulness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Attitude Toward Using penggunaan internet banking. Dengan demikian hasil 

uji statistik ini tidak berhasil menerima Hipotesis 1. 

2. Uji Hipotesis 2 

Hasil pengujian pengaruh Perceived Ease of use terhadap Attitude Toward 

Using menunjukkan nilai koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan 

pengaruh diperoleh nilai C.R = 2.767 dengan probabilitas = 0,006 < 0,05. 

Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Perceived 

Ease of Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward 

Using penggunaan internet banking. Dengan demikian hasil uji statistik ini 

berhasil menerima  Hipotesis 2. 

3. Uji Hipotesis 3 

Hasil pengujian pengaruh Trust terhadap Attitude Toward Using 

menunjukkan nilai koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan 

pengaruh diperoleh nilai C.R = 2.758 dengan probabilitas = 0,006 < 0,05. 

Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Trust 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward Using 
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penggunaan internet banking. Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil 

menerima Hipotesis 3. 

4. Uji Hipotesis 4 

Hasil pengujian pengaruh Attitude Toward Using teradap Behavioral 

Intention to Use menunjukkan nilai koefisien dengan arah positif. Pengujian 

kemaknaan pengaruh diperoleh nilai C.R = 7.798 dengan probabilitas = 0,000 

< 0,05. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

Attitude Toward Using memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Behavioral Intention to Use penggunaan internet banking. Dengan demikian 

hasil uji statistik ini berhasil menerima Hipotesis 4. 

5. Uji Hipotesis 5 

Hasil pengujian pengaruh Behavioral Intention to Use terhadap Actual Use 

menunjukkan nilai koefisien dengan arah positif. Pengujian kemaknaan 

pengaruh diperoleh nilai C.R = 7.711 dengan probabilitas = 0,000 < 0,05. 

Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Behavioral 

Intention to Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Actual Use 

penggunaan internet banking. Dengan demikian hasil uji statistik ini berhasil 

menerima Hipotesis 5. 

4.5.2 Pembahasan Hipotesis 

4.5.2.1 Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Attitude Toward Using 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil pengujian pada hipotesis pertama dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perceived usefulness tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap attitude toward using penggunaan internet banking. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suci, Raharjo, dan Andini (2017), 

mengatakan bahwa hasil uji hipotesis yang dilakukan pada variabel perceived 

usefulness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward 

using karena peneliti merasa bahwa walaupun nasabah merasa bahwa internet 

banking dapat bermanfaat secara luas, namun bagi dirinya manfaat tersebut 

tidaklah maksimal karena kebiasaan nasabah yang menggunakan ATM untuk 

melakukan transaksi karena lebih jelas adanya bukti transaksi secara tertulis, 

sedangkan dalam internet banking tidak ada bukti tertulisnya. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, Kurniawati, dan Nugroho (2011) 

berasumsi bahwa meskipun responden di sini merasa bahwa internet banking 

terbukti memberikan manfaat dalam pekerjaan mereka, namun hal ini tidak 

mempengaruhi sikap maupun keinginan mereka untuk menggunakan kembali 

internet banking.  

Konsisten dengan hasil Mayasari, Kurniawati, dan Nugroho (2011), 

hasil peneliti juga memperlihatkan bahwa perceived usefulness yang dirasakan 

oleh responden tinggi. Dalam penelitian ini ditunjukkan pada statistik deskriptif 

yang menghasilkan bahwa Perceived Usefulness (persepsi manfaat) memiliki 

rata-rata sebesar 4,04 yang termasuk pada kategori tinggi, tetapi tinggi 

Perceived Usefulness tidak mempengaruhi sikap orang terhadap internet 

banking itu positif atau negatif.  
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4.5.2.2 Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Attitude Toward Using 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil pengujian pada hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa perceived ease of use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

attitude toward using penggunaan internet banking. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Indarsin dan Ali (2017) mengatakan bahwa hasil uji 

hipotesis yang dilakukan pada variabel perceived ease of use memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap attitude toward using karena peneliti merasa bahwa 

nasabah sudah terbiasa dengan penggunaan sistem tersebut, sehingga tingkat 

aksesibilitas tidak lagi menjadi kendala atau masalah utama bagi mereka, dan 

juga nasabah merasa sudah bisa beradaptasi dengan kehadiran teknologi 

informasi serupa. Selanjutnya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Larasati (2019) berasumsi bahwa suatu bank pasti sudah memiliki strategi 

dalam membentuk sikap positif di benak nasabahnya, maka dari itu bank 

memberikan kemudahan dalam penggunaan internet bankingnya sehingga 

terbangun persepsi kemudahan tersebut.  

Berdasarkan asumsi penelitian sebelumnya diatas dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik kemudahan yang diberikan oleh bank dalam penggunaan 

layanan internet banking, maka semakin terbentuk pula sikap positif yang 

timbul dari benak nasabah. Maka dari itu dengan adanya kemudahan tersebut, 

nasabah sudah merasa terbiasa dan tidak perlu memperhatikan akesisibilitas 

sistem karena sikap positif dari nasabah itulah yang mendorong mereka untuk 

beradaptasi dengan kehadiran teknologi informasi secara langsung. Penelitian 
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ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2014) dan Adhiputra (2015) yang 

menyatakan bahwa perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap 

attitude toward using penggunaan internet banking. 

4.5.2.3 Pengaruh Trust terhadap Attitude Toward Using Penggunaan Internet 

Banking 

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using 

penggunaan internet banking. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rusfianto, Widiartanto, dan Prabawani (2016) mengatakan bahwa hasil uji 

hipotesis yang dilakukan pada variabel trust memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap attitude toward using karena peneliti merasa bahwa jika percaya 

dengan sistem yang diberikan oleh suatu bank dianggap mudah oleh nasabah, 

maka hal tersebut yang mendukung munculnya sikap positif terhadap 

penggunaan sistem di benak nasabah.  

Berdasarkan asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa jika nasabah sudah 

sepenuhnya mempercayakan kepada bank atas apa yang sudah dijanjikan 

mengenai sistem internet banking. Rasa percaya itu akan mendorong seseorang 

untuk bersikap positif dan tidak perlu meragukan kinerja sistem karena bank 

sudah mempunyai komitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan 

keinginan nasabah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rusfianto, 

Widiartanto, dan Prabawani (2016) yang menyatakan bahwa trust berpengaruh 

signifikan terhadap attitude toward using penggunaan internet banking. 
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4.5.2.4 Pengaruh Attitude Toward Using terhadap Behavioral Intention to Use 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil pengujian pada hipotesis keempat dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa attitude toward using memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap behavioral intention to use penggunaan internet banking. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Suyanto dan Kurniawan (2019) mengatakan 

bahwa uji hipotesis yang dilakukan pada variabel attitude toward using 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention to use karena 

peneliti merasa bahwa nasabah mempunyai sikap positif dengan adanya sistem 

internet banking maka nasabah akan merubah kebiasaan atau perilaku mereka 

sesuai dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dengan perkembangan 

jaman. Selanjutnya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purwianti dan 

Tio (2017) berasumsi bahwa sikap positif seseorang terhadap sistem akan 

menyebabkan nasabah berkeinginan untuk menggunakan dan mengakses 

kembali dari sistem tersebut.  

Berdasarkan asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang 

sudah memiliki sikap positif untuk menggunakan suatu teknologi informasi, 

maka secara tidak langsung seseorang tersebut mempunyai minat untuk 

menggunakan suatu sistem secara berkala. Ketertarikan seorang nasabah dalam 

menggunakan layanan internet banking didasari pada sikap positif yang 

muncul. Sikap itulah yang akan menimbulkan ketertarikan untuk berencana 

menggunakan layanan internet banking secara terus menerus.  Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Mayasari, Kurniawati, dan Nugroho (2011), dan 
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Novita dan Giantari (2016) yang menyatakan bahwa attitude toward using 

berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention to use penggunaan 

internet banking.  

4.5.2.5 Pengaruh Behavioral Intention to Use terhadap Actual Use Penggunaan 

Internet Banking 

Hasil pengujian pada hipotesis kelima dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa behavioral intention to use memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap actual use penggunaan internet banking. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman (2016) mengatakan bahwa uji 

hipotesis yang dilakukan pada variabel behavioral intention to use memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap actual use karena peneliti merasa bahwa 

semakin tinggi perilaku seseorang dalam menggunakan sistem, maka semakin 

tinggi kondisi nyata penggunaan sistem. 

Berdasarkan asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat 

dilihat dari niat seseorang dalam menggunakan internet banking. Semakin 

tinggi niat seseorang dalam menggunakan internet banking, maka semakin 

tinggi pula meyakini bahwa layanan internet banking tersebut dapat 

meningkatkan produktifitasnya pada kondisi yang nyata dan juga nasabah akan 

mepergunakannya secara terus menerus. Namun pada penelitian ini, dapat 

dilihat dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel actual use berada 

pada kategori sedang yang memiliki rata-rata 2,91. Jika dilihat dari mayoritas 

responden dari penelitian ini adalah mahasiswa, tentunya mereka menggunakan 

internet banking tidak sesering usia kerja. Dilihat dari indikator dalam 
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mengukur variabel ini adalah frekuensi dan aktivitas yang digunakan dalam 

layanan internet banking, dapat disimpulkan bahwa frekuensi mahasiswa dalam 

menggunakan internet banking hanya sebatas jika mahasiswa perlu 

menggunakan saja, seperti contohnya untuk mengecek saldo. Selain itu 

seumuran mahasiswa juga menggunakan internet banking hanya sebatas untuk 

membayar tagihan online shopping pada suatu e-commerce.  

4.5.2.6 Analisis Model Secara Keseluruhan 

 

            

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kerangka Pikir Model Secara Keseluruhan 

 

Kerangka diatas menunjukkan bahwa penggunaan aktual (AU) internet 

banking dipengaruhi oleh minat, semakin tinggi minatnya maka semakin tinggi 

penggunaan aktualnya. Sementara minat dipengaruhi oleh sikap, semakin 

positif sikapnya maka semakin tinggi juga minat penggunaan internet banking. 

Kemudian sikap dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kepercayaan, namun 

sikap tidak dipengaruhi oleh persepsi manfaat. Tetapi pada kasus ini persepsi 

manfaat bukan menjadi faktor yang mendorong sikap positif seseorang dalam 
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menggunakan internet banking, namun persepsi kemudahan dan kepercayaan 

yang mendorong sikap tersebut.  

Statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 

manfaat sudah berada pada kategori tinggi, namun responden yang memiliki 

persepsi manfaat tinggi belum tentu memiliki sikap yang positif terhadap 

internet banking. Penelitian ini dapat dilihat bahwa sikap positif atau negatif 

seseorang lebih dibentuk dari persepsi kemudahan dan kepercayaan. Jika 

dikaitkan dengan kondisi sekarang, sebenarnya masyarakat rata-rata sudah 

menyadari dan mengakui bahwa internet banking itu bermanfaat, maka yang 

mendorong sikap seseorang positif atau negatif sudah tidak lagi dipengaruhi 

oleh manfaat. Artinya, seseorang akan mempunyai nilai terhadap internet 

banking positif atau negatif dilihat dari faktor kemudahan dan kepercayaan. Jika 

suatu sistem internet banking mudah untuk dioperasikan, maka akan 

mendorong sikap positif seseorang terhadap internet banking. Sedangkan jika 

sistem internet banking sudah dipercaya untuk memenuhi kebutuhan seseorang, 

maka akan mendorong sikap positif seseorang terhadap internet banking. Lalu 

yang lebih dilihat disini adalah jika seseorang sudah percaya bahwa internet 

banking memberikan manfaat, namun sistem internet banking tersebut susah 

untuk dioperasikan maka sikap seseorang akan menjadi negatif. Begitu juga 

sebaliknya jika persepsi kemudahan dan persepsi manfaat tinggi, maka sikap 

seseorang itu akan positif. 

 


