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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini, banyak aspek 

kehidupan juga semakin mengalami perubahan. Salah satunya teknologi 

khususnya dalam teknologi informasi. Teknologi informasi sudah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya, perkembangan teknologi 

informasi juga didukung dengan adanya internet. Internet semakin marak 

digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, adanya internet sangat membantu 

masyarakat untuk mempermudah pekerjaan mereka. Menurut O`Brien (2009) 

Internet merupakan jaringan komputer yang sangat berkembang pesat di jutaan 

bisnis, pendidikan, dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan 

dengan jumlah penggunanya lebih dari 200 negara. Selain masyarakat, perusahaan 

– perusahaan, dan pemerintah, dunia perbankan pun juga memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi dan juga internet. Seperti yang diketahui, 

jaman sekarang mobilitas masyarakat semakin tinggi, masyarakat menginginkan 

segala sesuatu dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Sedangkan bank 

memiliki metode konvensional yang mengharuskan nasabah untuk datang ke bank 

saat ingin melakukan transaksi 

Bank kemudian menciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan internet, yaitu Mobile Banking. Menurut Riswandi, Budi Agus 

(2005,83) Mobile banking merupakan layanan yang diciptakan oleh perbankan 
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yang digunakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi 

perbankan. Mobile banking menawarkan nilai lebih kepada nasabah yang ingin 

melakukan transaksi dengan cepat dan mudah di mana saja dan kapan saja. 

Dengan adanya Mobile Banking nasabah sudah tidak perlu lagi datang ke bank 

dan mengantre panjang untuk melakukan transaksi. 

Mobile banking sendiri merupakan layanan yang dapat di akses tanpa 

batas. Yang dimaksudkan adalah mobile banking tidak terbatas oleh waktu, ruang, 

dan jarak yang selama ini merupakan bagi nasabah saat ingin melakukan transaksi 

perbankan. Mobile banking hanya membutuhkan telepon seluler sebagai media 

nya, sehingga dengan kemudahan yang ada, nasabah yang memiliki smart-phone 

pun mampu dengan mudah memanfaatkan mobile banking. Dan oleh karena itu 

juga bank – bank yang ada mulai menyediakan fasilitas mobile banking demi 

menarik minat nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah. Kelebihan lain dari 

mobile banking sendiri adalah adanya sistem keamanan menggunakan user-id, 

user-id merupakan sarana keamanan yang hanya diketahui pemiliknya, dengan 

user-id orang lain tidak dapat dengan mudah  mengakses mobile banking nasabah 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh mobile banking, 

pihak perbankan sangat meyakini dapat menarik nasabah dengan menggunakan 

layanan mobile banking tersebut, ditambah dengan beberapa inovasi lain yang 
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berbeda dengan bank lain, mampu membuat bank yakin dapat unggul 

dalam bersaing. Banyak bank yang sudah menawarkan mobile banking kepada 

nasabah mereka diantaranya yaitu Bank BCA, Bank BRI, Bank BTPN, Bank 

Mandiri, Bank Niaga, Bank Maybank, Bank BNI, dan lain – lainnya. 

Banyak penelitian sudah dilakukan untuk meneliti perilaku pengguna 

dalam penerimaan teknologi informasi. Penelitian dalam penerimaan sebuah 

teknologi banyak menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM)  

yang dikembangkan oleh Davis et al (1989) yang merupakan pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA). Model Technology Acceptance Model (TAM)  

ini menggunakan lima konstruk utama, yaitu kegunaan persepsian (perceived 

usefulness), kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use),  sikap 

terhadap perilaku (attitude toward using) atau sikap menggunakan teknologi 

(attitude toward using technology), minat perilaku (behavioral intention to use) 

dan perilaku (actual use) (Jogiyanto, 2007). Penelitian lain yang menggunakan 

TAM untuk memprediksi penerimaan teknologi adalah penelitian oleh Szajna 

(1994) yang menemukan bahwa perceived usefulness (PU) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perceived ease of use (PEOU) untuk menjelaskan 

pengaruh sikap terhadap penerimaan dan penggunaan sistem 

Selain itu, banyak penelitian yang akhirnya menemukan banyak variabel 

eksternal yang telah diuji dapat mempengaruhi konstruk utama TAM. Variabel 

eksternal adalah variabel yang berasal dari luar konstruk utama TAM yang 

ditambahkan dalam model penelitian TAM yang telah ditemukan oleh Davis 

(1989). Penambahan variabel eksternal ini bertujuan untuk perluasan model dan 
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mengembangkan konstruk utama TAM. Salah satunya seperti yang dilakukan 

oleh Gardner dan Amoroso (2004) mengembangkan model TAM dengan 

menambah beberapa variabel eksternal, yang diantaranya adalah pengalaman 

(experience) dan kerumitan  (complexity). 

Permasalahannya, variabel eksternal pengalaman (experience) lebih sering 

dihubungkan secara langsung dengan perceived usefulness dalam banyak 

penelitian, hanya sedikit kasus yang menghubungkan pengalaman (experience) 

pada perceived ease of used, misalnya penelitian Bhilawa (2010) yang 

menemukan hubungan positif antara pengalaman (experience) dan perceived ease 

of use, namun peneliti menyarankan untuk dilakukan pengujian ulang karena 

beberapa keterbatasan. Namun  juga ada penelitian yang tidak menemukan 

hubungan positif antara pengalaman (experience) dan perceived ease of used, 

seperti penelitian yang dilakukan Amoroso et al. (2009).  

Selain pengalaman (experience), variabel kerumitan  (complexity) selalu 

dihubungkan pada perceived usefulness. Seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Chau dan Hu (2001) yang menghubungkan pengalaman (experience) dan 

kerumitan  (complexity) pada perceived usefulness, juga pada penelitian Igbaria 

(1996) yang menghubungkan secara langsung kerumitan  (complexity) pada 

perceived usefulness. Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Gardner 

dan Amoroso (2004) menghubungkan konstruk pengalaman (experience) dan 

kerumitan  (complexity) pada perceived usefulness. Dan dari penelitian yang 

dilakukan di Indonesia sendiri yang dilakukan oleh Kusumo (2010) meneliti 

hubungan secara langsung antara kerumitan (complexity) dengan perceived 
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usefulness pada penggunaan mobile banking di Solo. Penelitian lainnya juga 

dilakukan oleh Kurniawati et al. (2017) yang meneliti hubungan variabel eksternal 

pengalaman (experience) dan kerumitan (complexity) dengan perceived usefulness 

pada penggunaan mobile banking di Jember.  

Padahal pengalaman (experience) dan kerumitan (complexity) juga mampu 

memengaruhi perceived ease of use, pengguna teknologi akan semakin merasa 

mudah menggunakan jika didukung dengan pengalaman menggunakan teknologi, 

dan juga teknologi yang simpel / tidak rumit, namun sayangnya banyak penelitian 

lebih memfokuskan hubungan antara pengalaman (experience) dan kerumitan  

(complexity) dengan perceived usefulness.  

Permasalahan lainnya juga model TAM sendiri lebih sering digunakan 

untuk penelitian pada penerimaan sebuah teknologi komputer dan internet, seperti 

contohnya Gardner & Amoroso (2004) tentang internet technology, Igbaria et al 

(1995) tentang computer technology, Utami (2017) tentang E-Filing, dan masih 

banyak lagi. Sehingga tidak terlalu banyak penelitian penggunaan mobile banking 

dengan konstruk TAM. 

Pengalaman (experience) dapat memengaruhi dalam minat penggunaan 

mobile banking dikarenakan dengan adanya kecanggihan teknologi perbankan 

yaitu mobile banking, belum semua nasabah perbankan dapat memanfaatkannya, 

karena banyak nasabah yang masih gagap teknologi atau tidak familiar dalam 

menggunakan teknologi zaman sekarang, terutama untuk nasabah yang sudah 

memasuki lanjut usia, sehingga kurang mampu memanfaatkan kecanggihan 

teknologi zaman sekarang. 
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Kekurangan lain yang dirasakan adalah karena kurangnya pengalaman, 

nasabah mengalami beberapa kesulitan saat akan memanfaatkan mobile banking, 

misalnya bingung cara transfer, cara membayar lewat mobile banking, karena 

lebih terbiasa melakukan transaksi secara langsung. 

Penelitian terdahulu yang menambahkan variabel pengalaman 

(experience) telah dilakukan oleh Taylor dan Todd (1995) yang menemukan 

adanya perbedaan  yang signifikan antara pengguna sistem yang berpengalaman 

dan pengguna yang  belum berpengalaman dalam menggunakan sistem. Penelitian 

lainnya oleh Igbaria et al (1995) menemukan bahwa pengalaman dalam 

mengoperasikan komputer akan memberi pengaruh secara langsung dalam 

penerimaan sebuah sistem. 

Sedangkan kerumitan (complexity), biasanya semakin seseorang tidak 

terbiasa menggunakan sesuatu, ia akan merasa semakin sulit dalam 

mengoperasikan hal tersebut. Seperti yang dikatakan Chau and Hu (2001) yaitu 

semakin rumit suatu teknologi maka akan semakin sedikit pengalaman yang 

relevan, dan kemudian memengaruhi perceived usefulness dan behavioral 

intention to use. Misalnya agar bisa menggunakan dan mengakses mobile banking 

dengan maksimal salah satu syaratnya adalah nasabah harus memiliki 

smartphone, karena fitur mobile banking hanya bisa di akses melalui smartphone. 

Di sisi lain dukungan software mobile banking dari pihak ketiga yang 

kemungkinan besar tidak selalu kompatibel bagi semua jenis smartphone. Jadi, 

jika nasabah tidak memiliki smartphone, maka nasabah juga tidak akan mampu 

mengakses mobile banking dan menggunakan layanan nya atau walaupun mobile 



 

 

7 

banking mungkin bisa di akses oleh beberapa jenis smartphone biasanya hanya 

terbatas sehingga beberapa fitur mungkin tidak dapat di akses. 

Permasalahan lainnya terkait dengan kerumitan (complexity) adalah terkait 

dengan sistem yang ada di dalam mobile banking itu sendiri dapat membuat 

bingung atau menyusahkan beberapa nasabah, misal di beberapa mobile banking 

membedakan 2 sistem keamanan, yaitu contohnya mobile banking milik BCA 

dalam sistem keamanannya BCA memiliki kode akses dan kode pin, hal yang 

sama pula terdapat di mobile banking milik Maybank, Maybank membedakan 

kode keamanannya menjadi username dan password, permasalahan seperti di atas 

kadang menyulitkan beberapa nasabah, terutama nasabah yang sudah lanjut usia 

yang tidak begitu paham dengan teknologi, mereka secara tidak langsung juga 

dipaksa untuk mengingat 2 kode keamanan untuk akses mobile banking.  

Juga masalah yang sering terjadi adalah mobile banking sering mengalami 

error, seperti yang baru – baru terjadi mobile banking milik salah satu bank di 

Indonesia mengalami error terus menerus saat akan memasukkan pin, hal ini 

membuat nasabah mengalami kesusahan, dan malah menimbulkan 

ketidakefisienan waktu. 

Kerumitan (complexity) dalam penelitian yang telah dilakukan Thompson 

et al. (1991) mengungkapkan bahwa semakin rumit suatu inovasi teknologi, maka 

semakin rendah juga tingkat penerimaan terhadap inovasi teknologi tersebut. 

Walaupun kerumitan tampak berbanding terbalik dengan kemudahan  

penggunaan, penelitian lainnya oleh Igbaria et al. (1995) menemukan hubungan  

yang signifikan antar complexity dengan perceived usefulness dan perceived 
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usage. Davis (1989) dan Igbaria et al. (1996) mengukur kerumitan dengan melihat 

banyaknya waktu yang dihabiskan seseorang untuk melakukan sebuah tugas, 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian 

guna menganalisis faktor – faktor apa saja yang akan memengaruhi penerimaan 

nasabah terhadap mobile banking  dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN 

MOBILE BANKING (M-BANKING) DENGAN KERUMITAN 

(COMPLEXITY) DAN PENGALAMAN (EXPERIENCE) SEBAGAI 

PENGEMBANGAN MODEL TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

(TAM)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengalaman (experience) berpengaruh positif terhadap 

Perceived Ease of Use (PEOU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking? 

2. Apakah pengalaman (experience) berpengaruh positif terhadap 

Perceived Usefulness (PU) dalam pengimplementasian Mobile Banking? 

3. Apakah kerumitan (complexity) berpengaruh negatif terhadap Perceived 

Ease of Use (PEOU) dalam pengimplementasian Mobile Banking? 

4. Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif terhadap 

Perceived Usefulness (PU) dalam pengimplementasian Mobile Banking? 
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5. Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif terhadap 

Attitude Toward Using (ATU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking? 

6. Apakah Perceived Usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap 

Attitude Toward Using (ATU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking? 

7. Apakah Perceived Usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap 

Behavioral Intention to Use (BIU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking 

8. Apakah Attitude Toward Using (ATU) berpengaruh positif terhadap 

Behavioral Intention to Use (BIU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking? 

9. Apakah Behavioral Intention to Use (BIU) berpengaruh positif terhadap 

Actual Usage (AU) dalam pengimplementasian Mobile Banking? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman (experience) berpengaruh positif 

terhadap Perceived Ease of Use (PEOU) dalam pengimplementasian 

Mobile Banking? 

2. Untuk mengetahui apakah pengalaman (experience) berpengaruh positif 

terhadap Perceived Usefulness (PU) dalam pengimplementasian Mobile 

Banking? 
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3. Untuk mengetahui apakah kerumitan (complexity) berpengaruh negatif 

terhadap Perceived Ease of Use (PEOU) dalam pengimplementasian 

Mobile Banking? 

4. Untuk mengetahui apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh 

positif terhadap Perceived Usefulness (PU) dalam pengimplementasian 

Mobile Banking? 

5. Untuk mengetahui apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh 

positif terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam pengimplementasian 

Mobile Banking? 

6. Untuk mengetahui apakah Perceived Usefulness (PU) berpengaruh 

positif terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam pengimplementasian 

Mobile Banking? 

7. Untuk mengetahui apakah Perceived Usefulness (PU) berpengaruh 

positif terhadap Behavioral Intention to Use (BIU) dalam 

pengimplementasian Mobile Banking? 

8. Untuk mengetahui apakah Attitude Toward Using (ATU) berpengaruh 

positif terhadap Behavioral Intention to Use (BIU) dalam 

pengimplementasian Mobile Banking? 

9. Untuk mengetahui apakah Behavioral Intention to Use (BIU) 

berpengaruh positif terhadap Actual Usage (Usage) dalam 

pengimplementasian Mobile Banking? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi 

untuk nasabah yang sudah menggunakan fitur mobile banking. Dan untuk 

nasabah yang belum menggunakan mobile banking, penelitian ini 

diharapkan mampu menunjukkan kelebihan – kelebihan, serta fungsi dan 

manfaat mobile banking pada nasabah, sehingga mobile banking bisa 

digunakan dalam kehidupan sehari – hari untuk membantu nasabah saat 

ingin bertransaksi 

2. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak bank mengenai faktor – faktor apa saja yang memengaruhi nasabah 

menggunakan layanan mobile banking, sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar acuan dalam mengoreksi dan meningkatkan kualitas layanan mobile 

banking, agar semakin diterima di masyarakat luas 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama 

penelitian yang ingin membahas tentang penerimaan teknologi informasi 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davis et al. 

(1989) 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

 

Menambahkan variabel eskternal 

pada konstruk utama TAM. Variabel 

eskternal adalah variabel yang 

ditambahkan dan berasal diluar 

konstruk utama TAM 

Gardner dan Amoroso 

(2004) menambah 

beberapa variabel eksternal 

diantaranya, Kerumitan 

dan Pengalaman 

Pengalaman sering dihubungkan 

dengan variabel perceived usefulness, 

banyak penelitian yang menemukan 

hubungan antara pengalaman dan 

perceived usefulness 

Kerumitan sering dihubungkan dengan variabel 

perceived usefulness, dan jarang penelitian 

menyinggung hubungan kerumitan dengan 

perceived ease of use. Banyak penelitian yang 

menemukan hubungan antara pengalaman dan 

perceived usefulness 

Penerapan TAM dalam memprediksi penggunaan suatu teknologi sudah sangat sering 

digunakan untuk penelitian diluar negeri. Juga banyak penelitian yang hubungan kerumitan 

dan pengalaman dengan perceived usefulness 

DI Indonesia, yang merupakan negara berkembang, masih banyak masyarakat yang gagap 

teknologi dan asing dengan pemanfaatan teknologi informasi, terutama seperti mobile banking. 

Karena banyak faktor seperti tidak memiliki smartphone, ataupun tidak menjadi nasabah 

perbankan. 

Kerumitan dan pengalaman jarang dihubungkan dengan perceived ease of used. 

H1 : Experience 

berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived Ease of 

Use dalam 

pengimplementasi

an mobile banking 

H2 : Experience 

berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

Usefulness dalam 

pengimplementasi

an mobile banking 

H3 : Complexity 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Perceived Ease of 

Use dalam 

pengimplementasi

an mobile banking 

H4 : Perceived Ease 

of Use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

Usefulness dalam 

pengimplementasian 

mobile banking 

TAM dengan 5 konstruk utama, 

Perceived Ease of Use, Perceived 

Usefulness, Attitude Toward Using, 

Behavioral, Intention to Use, dan 

Actual Usage untuk memprediksi 

penerimaan suatu teknologi  
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Gambar 1  

Kerangka Pikir 
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Gambar 2  

Model Penelitian  

 

Penelitian ini akan menganalisis faktor – faktor apa saja yang 

memengaruhi penerimaan nasabah terhadap pengimplementasian layanan mobile 

banking. Model penelitian yang digunakan adalah model Technology Acceptance 

Model (TAM), dimana faktor – faktornya adalah Perceived Ease of Use, 

Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, Intention to Use dan Actual Usage. 

H8 : Attitude 

Toward Using 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Behaviornal 

Intention to 

Use dalam 

pengimpleme

ntasian mobile 

baking 

H6 : Perceived 

Usefulness 

berpengaruh 

positif terhadap 

Attitude Toward 

Using dalam 

pengimplementa

sian mobile 

banking 

Complexity 

Attitude 

Toward 

Using 

Perceived 

Usefulness 

Perceived 

Ease Of 

Use 

Experience 

 

Behavioral 

Intention 

to Use 

Actual 

Usage 

H9 : Behavioral 

Intention to Use 

berpengaruh 

positif terhadap 

Actual Usage 

dalam 

pengimplementa

sian mobile 

banking 

H7 : Perceived 

Usefulness 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Attitude 

Toward Using 

dalam 

pengimplement

asian mobile 

banking 

H5 : Perceived 

Ease of Use 

berpengaruh 

positif  terhadap 

Attitude 

Toward Using 

dalam 

pengimplement

asian mobile 

banking 
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Penelitian ini juga menambahkan kerumitan (complexity) dan pengalaman 

(experience) sebagai variabel eksternal yang secara langsung memengaruhi 

Perceived Ease of Use. Semakin rendah kerumitan (complexity) dan semakin 

tinggi pengalaman (experience), Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, 

Attitude Toward Using, Intention to Use dan Actual Usage maka akan semakin 

tinggi penerimaan nasabah terhadap pengimplementasian layanan mobile banking 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dibahas tentang konsep teoretis sebagai dasar pemikiran 

yang nantinya digunakan untuk pengembangan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian yang merupakan hasil studi pustaka dan definisi 

operasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi : populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini memaparkan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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