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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

A. Sampel 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisis data tentang 

penerimaan mobile banking dengan kerumitan dan pengalaman sebagai 

pengembangan model Technology Acceptance Model. Analisis akan dibagi 

menjadi 4 bagian yang terdiri dari : Bagian pertama, merupakan penjelasan 

jumlah data yang dapat dikumpulkan dan siap untuk dianalisis. Bagian kedua, 

adalah deskripsi responden yang merupakan hasil dari penelitian tentang nasabah 

bank yang berusia di atas 17 tahun di Kota Semarang yang menggunakan atau 

tidak menggunakan mobile banking, yang menjadi target penelitian adalah : usia, 

pekerjaan, dan nama bank yang digunakan. Bagian ketiga, merupakan hasil 

pengujian data yang terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Dan bagian 

keempat, merupakan bagian pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan 

dengan hipotesis. 

 

B. Data Responden 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab tiga metode pengumpulan data 

pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling method. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan subyek penelitian adalah para nasabah bank di kota Semarang yang 
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berumur lebih dari 17 tahun baik menggunakan ataupun tidak 

menggunakan mobile banking. Data yang dapat dikumpulkan melalui kuesioner 

dan yang telah memenuhi syarat adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang disebar 200 100% 

Kuesioner yang dikembalikan 200 100% 

Kuesioner yang tidak lengkap 0 0% 

Kuesioner yang memenuhi syarat 200 100% 

Sumber : data primer yang diolah. 2020 

Dari 4.1 disimpulan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan 

adalah sebesar 200 (100%), dan dari 200 kuesioner yang sudah disebar 

semua dikembalikan dengan utuh dan di isi dengan lengkap sesuai dengan 

syarat. Responden yang didapat tidak bisa memenuhi rumus Slovin 

dengan error 5% dikarenakan adanya pandemi COVID 19. Namun jumlah 

sampel yang dapat dikumpulkan masih memenuhi kriteria Slovin dengan 

errror 10% 
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1. Deskripsi Responden 

1) Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 2 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Rentang Usia Jumlah % 

17 -25 174 87% 

26 - 35 16 8% 

36 - 45 4 2% 

46 - 55 3 1,5% 

56 - 66 3 1,5% 

Total 200 100% 

Sumber : data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

responden yang berusia antara 17 - 25 tahun terdapat sebanyak 17 

responden (87%), dan sisanya berusia antara 26 - 66 tahun. Dari 

tingkat persentase di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 87% 

responden yang menggunakan mobile banking masih berusia muda 

atau dalam masa produktif, yang berarti sebesar 87% responden 

penelitian ini merupakan generasi yang sudah awam dan melek 

teknologi,  mereka sudah terbiasa memanfaatkan berbagai 

teknologi dalam kehidupan sehari - hari, sehingga kemungkinan 

besar mereka tidak memiliki hambatan dalam hal kompleksitas dan 

kemudahan dalam menggunakan mobile banking. 
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2) Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 3 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah % 

Mahasiswa  / pelajar 151 75,5% 

Karyawan Swasta 27 13,5% 

Ibu Rumah Tangga 4 2% 

Wirausaha / wiraswasta 11 5,5% 

Barista 2 1% 

Fulltimer Gereja 1 0,5% 

Ilustrator 1 0,5% 

Juru Masak 1 0,5% 

Pelatih Basket 1 0,5% 

Personalia 1 0,5% 

Total 200 100% 

Sumber : data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukan bahwa 

terdapat 151 responden (75%)  yang bekerja sebagai mahasiswa / 

pelajar, lalu terdapat 27 responden (13,5%) yang bekerja sebagai 

karyawan swasta, kemudian terdapat 4 (2%) responden yang 

bekerja sebagai ibu rumah tangga, lalu terdapat 11 responden 

(5,5%) yang bekerja sebagai wirausaha / wiraswasta, setelah itu 

terdapat 2 responden (1%) yang bekerja sebagai barista, dan yang 
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terakhir terdapat responden yang bekerja sebagai fulltimer gereja, 

ilustrator, juru masak, pelatih basket, dan personalia yang masing - 

masing terdapat 1 responden (0,5%). Dari persentase di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan jumlah 151 

orang (75%) adalah seorang mahasiswa / pelajar, yang sebagian 

besar kehidupan mahasiswa / pelajar selalu berhubungan dengan 

teknologi, seperti mencari materi, mencari artikel, mengerjakan 

tugas online, dan lain - lain, sehingga biasanya mahasiswa atau 

pelajar akan dengan mudah mempelajari teknologi atau sistem 

informasi yang baru 

 

3) Deskripsi Responden Berdasarkan Bank Yang di Gunakan 

Tabel 4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Bank Yang di Gunakan 

Bank yang Digunakan Jumlah % 

BCA 113 56,5% 

Mandiri 20 10% 

Maybank 3 1,5% 

BRI 15 7,5% 

BNI 26 13% 

CIMB Niaga 3 1,5% 

BTN 2 1% 
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BTPN 1 0,5% 

Danamon 1 0,5% 

OCBC NISP 1 0,5% 

Meenggunakan lebih dari 1 11 5,5% 

Tidak / belum memiliki 4 2% 

Total 200 100% 

Sumber : data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 menunjukan bahwa 

terdapat 113 responden (56,5%)  yang menggunakan bank BCA, 

lalu terdapat 20 responden (10%) yang menggunakan bank 

Mandiri, kemudian terdapat 3 responden (1,5%) yang 

menggunakan bank Maybank, selanjutnya terdapat 15 responden 

(7,5%) yang menggunakan bank BRI, lalu terdapat 26 responden 

(13%) yang menggunakan bank BNI, kemudian terdapat 3 orang 

(1,5%) yang menggunakan bank CIMB Niaga, selanjutnya terdapat 

2 responden (1%) yang menggunakan bank BTN dan yang terakhir 

terdapat masing - masing 1 responden yang menggunakan bank 

BTPN, Danamon, dan OCBC NISP. Sisanya terdapat 11 rsponden 

(5,5%) yang menggunakan lebih dari 1 bank, dan 4 responden 

yang belum / tidak memiliki mobile banking /  rekening pribadi di 

bank. 
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C. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Hasil Analisis Outer Model 

1) Uji Validitas 

Validitas konstruk mengukur sampai seberapa jauh ukuran 

indikator mampu merefleksikan konstruk laten teoritisnya. Validitas 

konstruk memberi kepercayaan bahwa ukuran indikator yang diambil 

dari sampel menggambarkan skor sesungguhnya dalam populasi 

(Gholzali, 2017). Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. 

Pada penelitian ini validitas konvergen diukur dari nilai 

loading factor yang harus sama dengan 0,5 atau lebih besar dari 

idealnya harus 0.7, dan nilai AVE yang harus sama dengan atau di atas 

0,5. 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Kovergen (Loading Factor) 

Variabel Item Loading 

Factor 

Evaluasi 

 

 

Perceived Ease Of Use 

PEOU1 0.894 Valid 

PEOU2 0.884 Valid 

PEOU3 0.817 Valid 

PEOU4 0.807 Valid 

 PU1 0.750 Valid 
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Perceived Usefulness 

PU2 0.912 Valid 

PU3 0.910 Valid 

PU4 0.894 Valid 

 

 

Attitude Toward Using 

ATU1 0.837 Valid 

ATU2 0.518 Valid 

ATU3 0.801 Valid 

ATU4 0.744 Valid 

 

Behavioral Intention to Use 

BIU1 0.826 Valid 

BIU2 0.815 Valid 

BIU3 0.850 Valid 

Actual Usage AU1 0.852 Valid 

AU2 0.886 Valid 

 

Complexity 

COMP1 0.960 Valid 

COMP2 0.833 Valid 

COMP3 0.895 Valid 

 

Experience 

EXP1 0.812 Valid 

EXP2 0.718 Valid 

EXP3 0.785 Valid 

Sumber : data primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 3) 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas Konvergen (AVE) 

Variabel Average Variance 

Extracted (AVE) 

√AVE 

Perceived Ease of Use  0.725 0.8515 

Perceived Usefulness 0.755 0.8689 
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Attitude Toward Using 0.541 0.7355 

Behavioral Intention to Use 0.690 0.8306 

Actual Usage 0.755 0.8689 

Complexity 0.806 0.8977 

Experience 0.597 0.7726 

Sumber : Data primer diolah denga PLS, 2020 (Lampiran 4) 

Tabel 4.5 menunjukan hasil dari validitas konvergen dengan 

menggunakan ukuran loading factor, dan dapat dilihat bahwa semua 

varabel memiliki nilai loading factor lebih 0,5. sedangkan tabel 4.6 

menunjukan hasil validitas konvergen dengan menggunakan nilai 

AVE, dapat dilihat dari hasil di atas bahwa semua variabel memiliki 

nilai AVE di atas 0,5. maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

yang digunakan dalam penelitian memiliki validitas konvergen. 

Validitas yang kedua adalah validitas diskriminan. Pada 

validitas ini valid atau tidaknya variabel dilihat dari  √AVE lebih besar 

dari korelasi variabel laten. 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Diskriminan 

 ATU AU BIU COMP EXP PEOU PU 

ATU 0.735       

AU 0.484 0.869      

BIU 0.621 0.643 0.831     

COMP -.0407 -0.422 -0.459 0.898    
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EXP 0.477 0.353 0.424 -0.330 0.773   

PEOU 0.616 0.382 0.502 -0.328 0.607 0.852  

PU 0.615 0.297 0.577 -0.129 0.411 0.654 0.869 

Sumber : Data primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 5) 

Berdasarkan hasil uji validitas diskriminan pada tabel 4.7 di 

atas, dapat dilihat bahwa nilai √AVE lebih besar dari korelasi variabel 

laten (konstruk). sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

model dalam penelitian ini tidak terdapat masalah validitas 

diskriminan 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran akan tetap konsisten. Walaupun dilakukan 

pengukuran 2 kali atau lebih pada gejala dan alat ukur yang sama. 

Uji reliabilitas hanya dilakukan untuk semua indikator variabel 

yang sudah lolos uji validitas. 

Kriteria yang digunakan sebagai acuan untuk uji reliabilitas 

adalah besarnya nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability. 

Nilai Cronbach’s Alpha yang semakin mendekati angka 1 

menunjukan bahwa semakin tingginya nilai reliabilitas instrumen 

tersebut.  Nilai Cronbach’s Alpha dapat dikategorikan sebagai 

berikut (Sekaran, 1992) : 
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a. Nilai Cronbach’s Alpha 0,80 - 1,0 reliabilitas baik 

b. Nilai Cronbach’s Alpha 0,60 - 0,79 reliabilitas diterima 

c. Nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,60 reliabilitas  

 kurang baik 

Tabel 8 

Hasil Uji Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Perceived Ease Of Use 0.873 Baik 

Perceived Usefulness 0.890 Baik 

Attitude Toward Using 0.725 Dapat Diterima 

Behavioral Intention to Use 0.778 Dapat Diterima 

Actual Usage 0.677 Dapat Diterima 

Complexity 0.883 Baik 

Experience 0.663 Dapat Diterima 

Sumber : Data primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 4) 

Berdasarkan hasil dari uji Cronbach’s Alpha di atas 

menunjukkan bahwa semua variabel pada penelitian ini sudah 

reliabel, karena masing - masing variabelnya memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 (Ghozali,2008) 

Uji reliabilitas juga diukur menggunakan Composite 

Reliability. Dengan kriteria nilai composite reliability lebih dari 

0,7. 
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Tabel 9 

Hasil Uji Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Perceived Ease of Used 0.913 

Perceived Usefulness 0.925 

Attitude Toward Using 0.821 

Behavioral Intention to Use 0.870 

Actual Usage 0.861 

Complexity 0.925 

Experience 0.816 

Sumber : Data primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 4) 

Berdasarkan hasil uji composite reliability pada tabel 4.4 

menunjukan bahwa seluruh variabel dalam penilitian ini memiliki 

nilai composite reliability lebih dari 0,7, sehingga hal ini 

menyatakan bahwa semua variabel sudah memenuhi kriteria 

composite reliability. 

2. Hasil Analisis Inner Model 

Tabel 10 

Nilai R-Square 

Variabel R-Square 

Perceived Ease of Use 0.387 

Perceived Usefulness 0.428 
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Attitude Toward Using 0.458 

Behavioral Intention to Use 0.447 

Actual Usage 0.414 

Sumber : Data primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 6) 

Berdasarkan tabel 4.5 R-Square untuk Perceived Ease of Use 

sebesar 0,387 masuk kedalam kategori moderat, hal ini menunjukan 

bahwa presentase besarnya Perceived Ease of Use yang mampu dijelaskan 

oleh Complexity dan Experience adalah sebesar 38,7%.  R-Square untuk 

Perceived Usefulness sebesar 0,428 masuk kedalam kategori moderat, hal 

ini menunjukan bahwa presentase besarnya Perceived Usefulness yang 

mampu dijelaskan oleh Experience dan Perceived Ease of Use adalah 

sebesar 42,8%.  R-Square untuk Attitude Toward Using sebesar 0,458 

masuk kedalam kategori moderat, hal ini menunjukan bahwa presentase 

besarnya Attitude Toward Using yang mampu dijelaskan oleh Perceived 

Usefulness dan Perceived Ease of Use adalah sebesar 45,8%.   

Lalu R-Square untuk Behavioral Intention to Use sebesar 0,447 

masuk kedalam kategori moderat, hal ini menunjukan bahwa presentase 

besarnya Behavioral Intention to Use yang mampu dijelaskan oleh 

Perceived Usefulness dan Attitude Toward Using adalah sebesar 38,7%.  

Dan yang terakhir R-Square untuk Actual Usage sebesar 0,414 masuk 

kedalam kategori moderat, hal ini menunjukan bahwa presentase besarnya 

Actual Usage yang mampu dijelaskan oleh Behavioral Intention to Use 

adalah sebesar 38,7%.  
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D. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran dari para responden terhadap setiap indikator - indikator yang mewakili 

setiap variabel.  Terdapat 3 kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Rumus untuk 

menentukan skala masing masing kategori adalah sebagai berikut : 

Rentang skala = 1
3

14

kategorijumlah 

 terendahnilai tertingginilai






 

Rentang Skala Kategori 

1.00 - 2.00 Rendah 

2.01 - 3.00 Sedang 

3.01 - 4.00 Tinggi 

 

Tabel 11 

Statistik Deskriptif Perceived Ease of Use (PEOU) 

Perceived Ease of Use (PEOU) Indikator Mean Keterangan 

Saya dengan sangat mudah mempelajari 

penggunaan mobile banking 

PEOU1 3,57 Tinggi 

Saya dengan sangat mudah mempelajari 

penggunaan mobile banking 

PEOU2 3,475 Tinggi 

Saya dapat dengan mudah mengakses 

mobile banking dimanapun dan kapan 

PEOU3 3,595 Tinggi 
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pun 

Banyak hal yang saya dapatkan dalam 

menggunakan mobile banking 

PEOU4 3,59 Tinggi 

Rata - Rata 3,5575  

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mean dari variabel 

perceived ease of use (PEOU) dengan indikator PEOU1 adalah sebesar 3,57 yang 

termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden merasa mudah dalam mempelajari mobile 

banking. Mean dari indikator PEOU2 adalah sebesar 3,475 yang termasuk 

kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance 

Model (TAM) responden merasa tidak mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikan mobile banking. Mean dari indikator PEOU3 adalah sebesar 

3,595 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa dapat dengan mudah 

mengakses mobile banking dimana pun dan kapan pun. Mean dari indikator 

PEOU4 adalah sebesar 3,59 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya 

berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa 

banyak hal yang bisa didapatkan saat menggunakan mobile banking. Secara 

keseluruhan mean dari variabel Perceived Ease of Use (PEOU) ini adalah sebesar 

3.5575 yang termasuk dalam kategori tinggi, nilai ini menunjukan bahwa 

sebagian besar responden setuju bahwa mobile banking mudah untuk digunakan. 
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Tabel 12 

Statistik Deskriptif Perceived Usefulness (PU) 

Perceived Usefulness (PU) Indikator Mean Keterangan 

Mobile banking sangat bermanfaat 

bagi saya, baik dalam pekerjaan 

maupun keseharian 

PU1 3,695 Tinggi 

Mobile banking membantu 

mempercepat pekerjaan saya 

PU2 3,66 Tinggi 

Menggunakan mobile banking sangat 

menghemat waktu saya 

PU3 3,77 Tinggi 

Mobile banking membantu 

mempermudah pekerjaan saya 

PU4 3,71 Tinggi 

Rata - Rata  3,7088   

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mean dari variabel 

perceived usefulness (PU) dengan indikator PU1 adalah sebesar 3,695 yang 

termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden merasa mobile banking sangat bermanfaat 

dalam kehidupan sehari - hari dan dalam pekerjaan. Mean dari indikator PU2 

adalah sebesar 3,66 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan 

pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa mobile 

banking membantu mempercepat pekerjaan. Mean dari indikator PU3 adalah 
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sebesar 3,77 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa menggunakan mobile 

banking dapat menghemat waktu. Mean dari indikator PU4 adalah sebesar 3,71 

yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden merasa  mobile banking membantu 

mempermudah pekerjaan. Secara keseluruhan mean dari variabel Perceived 

Usefulness (PU) ini adalah sebesar 3,7088 yang termasuk dalam kategori tinggi, 

nilai ini menunjukan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa mobile 

banking memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari - hari. 

 

 

Tabel 13 

Statistik Deskriptif Attitude Toward Using (ATU) 

Attitude Toward Using (ATU) Indikator Mean Keterangan 

Saya merasa senang 

menggunakan mobile banking 

ATU1 3,53 Tinggi 

Saya merasa tidak bosan 

menggunakan mobile banking 

ATU2 3,27 Tinggi 

Menurut saya menggunakan 

mobile banking itu sangat 

perlu 

ATU3 3,52 Tinggi 

Saya tertarik menggunakan ATU4 3,32 Tinggi 
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mobile banking karena 

beberapa alasan (misal : 

mudah digunakan dalam 

segala kondisi, tidak ribet, dll) 

Rata - Rata 3.41  

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa mean dari variabel 

attitude toward using (ATU) dengan indikator ATU1 adalah sebesar 3,53 yang 

termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden merasa senang dalam menggunakan mobile 

banking. Mean dari indikator ATU2 adalah sebesar 3,27 yang termasuk kategori 

tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM) responden merasa tidak tidak bosan dalam mobile banking. Mean dari 

indikator ATU3 adalah sebesar 3,52 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya 

berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa 

menggunakan mobile banking itu sangat perlu. Mean dari indikator ATU4 adalah 

sebesar 3,32 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM) responden merasa tertarik untuk 

menggunakan mobile banking. Secara keseluruhan mean dari variabel Attitude 

Toward Using (ATU) ini adalah sebesar 3.41 yang termasuk dalam kategori 

tinggi, nilai ini menunjukan bahwa sebagian besar responden tertarik dan 

memiliki minat terhadap penggunaan mobile banking 
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Tabel 14 

Statistik Deskriptif Behavioral Intention to Use (BIU) 

Behavioral Intention to Use (BIU) Indikator Mean Keterangan 

Saya memilih menggunakan mobile 

banking untuk melakukan transaksi 

perbankan saya 

BIU1 3,505 Tinggi 

Saya berencana menggunakan mobile 

banking 
BIU2 3,405 Tinggi 

Saya berharap dapat terus 

menggunakan mobile banking dimasa 

yang akan datang 

BIU3 3,68 Tinggi 

Rata - Rata 3.53  

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa mean dari variabel 

behavioral intention to use (BIU) dengan indikator BIU1 adalah sebesar 3,505 

yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden memilih menggunakan mobile banking 

untuk melakukan transaksi perbankan. Mean dari indikator BIU2 adalah sebesar 

3,405 yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM) responden berencana untuk  menggunakan 

mobile banking. Mean dari indikator BIU3 adalah sebesar 3,68 yang termasuk 

kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance 

Model (TAM) responden berharap untuk bisa terus menggunakan mobile banking 
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dimasa yang akan datang. Secara keseluruhan mean dari variabel Behavioral 

Intention to Use (BIU) ini adalah sebesar 3,53 yang termasuk dalam kategori 

tinggi, nilai ini menunjukan bahwa sebagian besar responden memilih 

menggunakan mobile banking untuk melakukan transaksi perbankan. 

Tabel 15 

Statistik Deskriptif Actual Usage (AU) 

Actual Usage (AU) Indikator Mean Keterangan 

Dalam sehari saya menggunakan mobile 

banking berkali – kali untuk melakukan 

beberapa transaksi (misal : transfer, 

membayar sesuatu, mengecek saldo, dll) 

AU1 3,07 Sedang 

Saya lebih sering menggunakan mobile 

banking daripada datang ke bank langsung 

untuk melakukan transaksi perbankan 

AU2 3,41 Tinggi 

Rata - Rata 3.24  

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa mean dari variabel 

actual usage (AU) dengan indikator AU1 adalah sebesar 3,07 yang termasuk 

kategori sedang, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance 

Model (TAM) sebagian besar responden tidak terlalu sering atau tidak berkali - 

kali menggunakan mobile banking dalam sehari. Hasil ini juga dipengaruhi oleh 

faktor jumlah responden yang sebagian besar berusia 17 - 25 tahun (87%) dan 
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berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa yang dimana kelompok usia tersebut 

frekuensi dalam menggunakan mobile banking tidak terlalu sering karena 

memang rata - rata kebutuhan transaksi mereka tidak terlalu tinggi.  

Mean dari indikator AU2 adalah sebesar 3,41 yang termasuk kategori 

tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM) responden lebih sering menggunakan mobile banking dari pada datang 

langsung ke bank untuk melakukan transaksi perbankan. Secara keseluruhan 

mean dari variabel Actual Usage (AU) ini adalah sebesar 3.24 yang termasuk 

dalam kategori tinggi, nilai ini menunjukan bahwa sebagian besar responden 

selalu menggunakan mobile banking untuk melakukan berbagai transaksi 

perbankan 

Tabel 16 

Statistik Deskriptif Complexity (COMP) 

Complexity (COMP) Indikator Mean Keterangan 

Saya merasa mobile banking itu rumit  COMP1 1,61 Rendah 

Saya merasa menggunakan mobile 

banking sangat menyulitkan dan 

menghambat aktivitas transaksi / 

aktivitas perbankan saya 

COMP2 1,535 Rendah 

Saya merasa bingung menggunakan 

mobile banking dan tidak efektif 

COMP3 1,605 Rendah 

Rata - Rata 1.583  
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Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa mean dari 

variabel complexity (COMP) dengan indikator COMP1 adalah sebesar 1,61 yang 

termasuk kategori rendah, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden tidak merasa mobile banking adalah sebuah 

hal yang rumit. Mean dari indikator COMP2 adalah sebesar 1,535 yang termasuk 

kategori rendah, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance 

Model (TAM) responden tidak merasa menggunakan mobile banking adalah 

sebuah hal yang menyulitkan / menghambat kegiatan transaksi. Mean dari 

indikator COMP3 adalah sebesar 1,605 yang termasuk kategori rendah, yang 

artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) responden 

tidak merasa bingung dan tidak efektif dalam menggunakan mobile banking itu 

sangat perlu. Secara keseluruhan mean dari variabel Complexity (COMP) ini 

adalah sebesar 1,583 yang termasuk dalam kategori rendah, nilai ini menunjukan 

bahwa sebagian besar responden merasa tidak kesulitan dalam menggunakan 

mobile banking. 

Tabel 17 

Statistik Deskriptif Experience (EXP) 

Experience (EXP) Indikator Mean Keterangan 

Saya sudah terbiasa menggunakan 

teknologi informasi  pembayaran / 

transaksi keuangan berbasis online 

EXP1 3,395 Tinggi 
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(seperti internet banking) 

Saya sudah terbiasa menggunakan 

social media (seperti instagram, 

facebook, twitter, dll) 

EXP2 3,71 Tinggi 

Saya sudah terbiasa menggunakan 

situs belanja online (seperti Shopee, 

Bukalapak, Lazada, dll) untuk 

membeli barang yang saya butuhkan / 

inginkan 

EXP3 3,55 Tinggi 

Rata - Rata 3,5517  

Sumber : data primer yang diolah, 2020 (Lampiran 1) 

Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa mean dari 

variabel experience (EXP) dengan indikator EXP1 adalah sebesar 3,395 yang 

termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden sebelumnya sudah terbiasa menggunakan 

berbagai teknologi informasi pembayaran atau transaksi keuangan berbasis online. 

Mean dari indikator EXP2 adalah sebesar 3,71 yang termasuk kategori tinggi, 

yang artinya berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) 

responden merasa sudah terbiasa menggunakan aplikasi social media seperti 

instagram, facebook, twitter, dll. Mean dari indikator EXP3 adalah sebesar 3,55 

yang termasuk kategori tinggi, yang artinya berdasarkan pendekatan Technology 

Acceptance Model (TAM) responden sudah terbiasa menggunakan situs belanja 

online untuk membeli barang yang dibutuhkan. Secara keseluruhan mean dari 

variabel Experience (EXP) ini adalah sebesar 3,5516 yang termasuk dalam 
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kategori tinggi, nilai ini menunjukan bahwa sebagian besar responden sudah 

berpengalaman dalam mengoperasikan berbagai teknologi informasi 

 

E. Pengujian Hipotesis 

Tabel 18 

Hasil Output Bootstrapping 

 Original 

Sampel 

(O) 

Sampel 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistic 

(|O/STDEV|) 

P Values 

EXP --> PEOU 0.429 0.448 0.143 2.992 0.003 

EXP --> PU 0.643 0.650 0.076 8.455 0.000 

COMP --> PEOU -0.143 -0.152 0.108 1.329 0.184 

PEOU --> PU 0.560 0.579 0.105 5.355 0.000 

PEOU --> ATU 0.021 0.050 0.135 0.158 0.875 

PU --> ATU 0.373 0.365 0.140 2.675 0.008 

PU --> BIU 0.641 0.613 0.167 3.845 0.000 

ATU --> BIU 0.371 0.366 0.129 2.885 0.004 

BIU --> AU 0.314 0.338 0.154 2.039 0.042 

Sumber : Data Primer diolah dengan PLS, 2020 (Lampiran 7) 

1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah “Pengalaman (experience) 

berpengaruh positif terhadap Perceived Ease of Use dalam 
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pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) Pengalaman 

(Experience) terhadap Perceived Ease Of Use (PEOU) sebesar 

2,992, hal ini menunjukan pengalaman (experience) berpengaruh 

signifikan terhadap perceieved ease of use (POU) karena lebih 

besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values pengalaman (experience) terhadap perceived 

ease of use (PEOU) adalah sebesar 0,003 adalah signifikan karena 

lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari pengalaman (experience) terhadap perceived ease of 

use (PEOU) pada kolom Original Sample (O) menunjukan angka 

0,429 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa 

pengalaman (experience) memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived ease of use (PEOU) dalam pengimplementasian mobile 

banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin 

berpengalaman seseorang dalam menggunakan berbagai teknologi 

informasi maka akan semakin meningkat pula pengaruhnya terhadap 

persepsi kemudahan seseorang terhadap penggunaan mobile banking. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, karena Pengalaman 
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(experience) signifikan berpengaruh positif terhadap Perceived Ease of 

Use (PEOU) dalam pengimplementasian Mobile Banking. 

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah “Pengalaman (experience) 

berpengaruh positif terhadap Perceived Usefulness dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) Pengalaman 

(experience) terhadap perceived usefulness (PU) sebesar 8.455, 

hal ini menunjukan bahwa pengalaman (experience) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perceived usefulness (PU) 

karena lebih besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values pengalaman (experience) terhadap perceived 

usefulness (PU) adalah sebesar 0,000 adalah signifikan karena 

lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari pengalaman (experience) terhadap perceived 

usefulness (PU) pada kolom Original Sample (O) menunjukan 

angka 0,643 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa Pengalaman (experience) memiliki pengaruh positif 
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terhadap perceived usefulness (PU) dalam pengimplementasian 

mobile banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin 

berpengalaman seseorang dalam menggunakan berbagai teknologi 

informasi maka akan semakin meningkatkan persepsi manfaat  

penggunaan mobile banking Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima, karena pengalaman (experience) signifikan berpengaruh positif 

terhadap perceived usefulness (PU) dalam pengimplementasian mobile 

banking. 

 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah “Kerumitan (complexity) 

berpengaruh negatif terhadap Perceived Ease of Use dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) kerumitan 

(Complexity) terhadap perceived ease of use (PEOU) sebesar 

1.329, hal ini menunjukan bahwa kerumitan (complexity) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perceived ease of use 

(PEOU) karena lebih kecil dari 1,645. 
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b. Nilai P Values kerumitan (complexity) terhadap perceived ease 

of Use (PEOU) adalah sebesar 0,184 adalah tidak signifikan 

karena lebih besar dari 0,05 

c. Efek dari kerumitan (complexity) terhadap perceived ease of use 

(PEOU) pada kolom Original Sample (O) menunjukan angka -

0,143 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa 

kerumitan (complexity) memiliki pengaruh negatif terhadap 

perceived ease of use (PEOU) dalam pengimplementasian mobile 

banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa kerumitan dari 

mobile banking belum tentu memengaruhi persepsi kemudahan seseorang 

dalam penggunaan mobile banking. Hal ini bisa terjadi, meskipun dirasa 

mobile banking itu rumit, namun kemungkinan bagi orang - orang yang 

memiliki Computer Self Efficacy (CSE) yang tinggi mereka akan merasa 

yakin dapat menguasai teknologi informasi seperti mobile banking dengan 

mudah.  

Computer Self Efficacy (CSE) sendiri diartikan sebagi suatu 

keyakinan diri yang dimiliki seseorang atas kemampuannya dalam 

menguasai hal - hal yang berhubungan dengan komputer. Seorang yang 

memiliki CSE yang tinggi akan menilai dirinya bisa menyelesaikan dan 

meguasai pekerjaannya yang berhubungan dengan teknologi komputer. 

Seperti penelitian sebelumnya oleh Hasan (2007) yang menemukan bahwa 
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pengaruh variabel complexity terhadap perceived ease of use di moderasi 

oleh variabel computer self efficacy (CSE).  

Hal ini juga didukung dengan jumlah responden penelitian ini yang 

mayoritas (87%) berusia 17 - 25 tahun, yang bisa disebut telah memasuki 

masa generasi Z. Generasi Z merupakan generasi peralihan dari generasi 

milenial, dimana orang lahir dan dibesarkan ditengah perkembangan 

teknologi, social media, dan internet yang sangat pesat. Generasi Z 

dilahirkan pada tahun 1995 - 2010 biasanya merupakan generasi yang 

sudah melek teknologi, mereka sudah terbiasa memanfaatkan banyak 

teknologi dalam membantu kehidupan sehari - sehari, sehingga 

menggunakan atau mempelajari mobile banking bukan hal yang sulit bagi 

mereka 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, karena walau 

kerumitan (complexity) memiliki pengaruh negatif terhadap perceived 

usefulness (PU), namun pengaruhnya tidak signifikan dalam 

pengimplementasian mobile banking. 

 

4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah “Perceived Ease of Use 

berpengaruh positif terhadap Perceived Usefulness dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 
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a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) perceived ease of 

use (PEOU) terhadap perceived usefulness (PU) sebesar 5.355, 

hal ini menunjukan bahwa perceived ease of use (PEOU) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceived usefulness 

(PEOU) karena lebih besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values perceived ease of use (PEOU) terhadap perceived 

usefulness (PU) adalah sebesar 0,000 adalah signifikan karena 

lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari perceived ease of use (PEOU) terhadap perceived 

usefulness (PU) pada kolom Original Sample (O)  menunjukan 

angka 0,560 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa perceived ease of use (PEOU) memiliki pengaruh positif 

terhadap perceived usefulness (PU) dalam pengimplementasian 

mobile banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

persepsi kemudahan seseorang terhadap penggunaan mobile banking maka 

semakin tinggi pula persepsi manfaat yang dirasakan pengguna mobile 

banking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, karena 

perceived ease of use (PEOU) signifikan berpengaruh positif terhadap 

perceived usefulness (PU) dalam pengimplementasian mobile banking 
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5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah “Perceived Ease of Use 

berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) perceived ease of 

use (PEOU) terhadap attitude toward using (ATU) sebesar 0.158, 

hal ini menunjukan bahwa perceived ease of use (PEOU) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using 

(ATU) karena lebih kecil dari 1,645. 

b. Nilai P Values perceived ease of use (PEOU) terhadap attitude 

toward using (ATU) adalah sebesar 0,875 adalah tidak signifikan 

karena lebih besar dari 0,05 

c. Efek dari perceived ease of use (PEOU) terhadap attitude 

toward using (ATU) pada kolom Original Sample (O) 

menunjukan angka 0,021 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa perceived ease of use (PEOU) memiliki pengaruh 

negatif terhadap attitude toward using (ATU) dalam 

pengimplementasian mobile banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

persepsi kemudahan seseorang terhadap penggunaan mobile banking 

belum tentu meningkatkan sikap positif seseorang untuk menggunakan 
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mobile banking. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan teknologi dimasa 

kini sudah memasuki tahap adopsi, dimana orang - orang sudah terbiasa 

dengan banyaknya teknologi informasi baru yang muncul. 

Seseorang yang merasa mobile banking itu mudah belum tentu 

mereka merasa membutuhkannya dan akan menggunakannya, 

kemungkinan hal tersebut juga disebabkan semakin berkembangnya  e-

money di tengah masyarakat, seperti OVO, Jenius, Gopay, Dana, dll. 

Dengan responden yang mayoritas (87%) usia muda (17 - 25 th) dan 

merupakan mahasiswa atau pelajar (75%) sebagian besar dari mereka akan 

lebih senang menggunakan jenis e-money  yang lainnya, karena memberi 

benefit yang lebih banyak, mungkin mereka menganggap mudah dalam 

menggunakan mobile banking, namun belum tentu mereka akan lebih suka 

menggunakan mobile banking, daripada beberapa jenis e-money yang ada.  

Sementara sebaliknya orang yang belum mengenal mobile banking, 

ia akan dengan rela dan senang hati belajar menggunakan mobile banking 

disaat mereka merasa membutuhkan mobile banking untuk membantu 

transaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak, karena 

perceived ease of use (PEOU) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap attitude toward using (ATU) dalam pengimplementasian mobile 

banking. 
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6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Hipotesis 6 dalam penelitian ini adalah “Perceived Usefulness 

berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) perceived 

usefulness (PU) terhadap attitude toward using (ATU) sebesar 

2.675, hal ini menunjukan bahwa perceived usefulness (PU) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using 

(ATU) karena lebih besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values perceived usefulness (PU) terhadap attitude 

toward using (ATU) adalah sebesar 0,008 adalah  signifikan 

karena lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari perceived usefulness (PU) terhadap attitude toward 

using (ATU) pada kolom Original Sample (O) menunjukan angka 

0,373 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa 

perceived usefulness (PU) memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward using (ATU) dalam pengimplementasian mobile 

banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

persepsi manfaat seseorang terhadap penggunaan mobile banking akan 

semakin tinggi pula sikap positif seseorang untuk menggunakan mobile 
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banking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 diterima, karena 

perceived usefulness (PU) signifikan berpengaruh positif terhadap attitude 

toward using (ATU) dalam pengimplementasian mobile banking. 

 

7. Hasil Pengujian Hipotesis 7 

Hipotesis 7 dalam penelitian ini adalah “Perceived Usefulness 

berpengaruh positif terhadap Behavioral Intention to Use dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) perceived 

usefulness (PU) terhadap Behavioral Intention to Use (BIU) 

sebesar 3.845 , hal ini menunjukan bahwa perceived usefulness 

(PU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral 

intention to use (BIU) karena lebih besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values perceived usefulness (PU) terhadap behavioral 

intention to use (BIU) adalah sebesar 0,000 adalah  signifikan 

karena lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari perceived usefulness (PU) terhadap behavioral 

intention to use (BIU) pada kolom Original Sample (O) 

menunjukan angka 0,641 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa perceived usefulness (PU) memiliki pengaruh 
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positif terhadap behavioral intention to use (BIU) dalam 

pengimplementasian mobile banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

persepsi manfaat seseorang terhadap penggunaan mobile banking akan 

semakin tinggi pula minat seseorang untuk menggunakn mobile banking 

dalam kehidupan sehari - hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 

diterima, karena perceived usefulness (PU) signifikan berpengaruh positif 

terhadap behavioral intention to use (BIU) dalam pengimplementasian 

mobile banking. 

 

8. Hasil Pengujian Hipotesis 8 

Hipotesis 8 dalam penelitian ini adalah “Attitude Toward Using 

berpengaruh positif terhadap Behavioral Intention To Use dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) attitude toward 

using (ATU) terhadap behavioral intention to use (BIU) sebesar 

2.885, hal ini menunjukan bahwa attitude toward using (ATU)  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention 

to use (BIU)  karena lebih besar dari 1,645. 
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b. Nilai P Values attitude toward using (ATU) terhadap behavioral 

intention to use (BIU) adalah sebesar 0,004 adalah  signifikan 

karena lebih kecil dari 0,05 

c. Efek dari attitude toward using (ATU) terhadap behavioral 

intention to use (BIU) pada kolom Original Sample (O) 

menunjukan angka 0,371 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat 

diartikan bahwa attitude toward using (ATU) memiliki pengaruh 

positif terhadap behavioral intention to use (BIU) dalam 

pengimplementasian mobile banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

sikap positif seseorang terhadap penggunaan mobile banking akan 

semakin tinggi pula minat seseorang untuk menggunakn mobile banking 

dalam kehidupan sehari - hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H8 

diterima, karena attitude toward using (ATU) signifikan berpengaruh 

positif terhadap behavioral intention to use (BIU) dalam 

pengimplementasian mobile banking. 

 

9. Hasil Pengujian Hipotesis 9 

Hipotesis 9 dalam penelitian ini adalah “Behavioral Intention to 

Use berpengaruh positif terhadap Actual Usage dalam 

pengimplementasian Mobile Banking” dari tabel 4.25 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 
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a. Dilihat pada kolom T Statistics (|O/STDEV|) behavioral 

intention to use (BIU) terhadap actual usage (AU) sebesar 2.039, 

hal ini menunjukan bahwa behavioral intention to use (BIU) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap actual usage (AU) 

karena lebih besar dari 1,645. 

b. Nilai P Values behavioral intention to use (BIU) terhadap actual 

usage (AU) adalah sebesar 0,042 adalah  signifikan karena lebih 

kecil dari 0,05 

c. Efek dari behavioral intention to use (BIU) terhadap actual 

usage (AU) pada kolom Original Sample (O) menunjukan angka 

0,314 yang lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa 

behavioral intention to use (BIU) memiliki pengaruh positif 

terhadap Actual Usage (AU) dalam pengimplementasian mobile 

banking 

Maka dari penjelasan di atas membuktikan bahwa semakin tinggi 

minat seseorang untuk menggunakan mobile banking maka semakin tinggi 

pula tingkat penggunaan secara nyata seseorang dalam menggunakan 

mobile banking. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H9 diterima, karena 

behavioral intention to use (BIU) signifikan berpengaruh positif terhadap 

actual usage (AU) dalam pengimplementasian mobile banking 

 

 



 

 

83 

F. Pembahasan 

1. Pengalaman (experience) terbukti berpengaruh positif terhadap 

Perceived Ease of Use dalam pengimplementasian Mobile Banking. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Amoroso (2009) yang tidak menemukan hubungan 

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

namun disisi lain hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Bhilawa 

(2010) yang  menemukan hubungan positif antara pengalaman 

(experience) dan perceived ease of use. Jadi dapat disimpulkan, nasabah 

perbankan akan merasa mudah dalam menggunakan mobile banking 

ketika mereka sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi lainnya. 

2. Pengalaman (experience) berpengaruh positif terhadap Perceived 

Usefulness dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chau 

dan Hu (2001) yang menemukan adanya hubungan antara pengalaman 

(experience) dengan perceived usefulness, dan juga mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan Kurniawati et al. (2017) di Kota Jember yang 

menemukan hubungan positif pengalaman (experience) dengan 

perceived usefulness dalam  penggunakan mobile banking. Jadi dapat 

disimpulkan, nasabah perbankan akan merasakan besarnya kegunaan 

mobile banking ketika mereka lebih dulu sudah berpengalaman 

memanfaatkan teknologi informasi lainnya. 
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3. Kerumitan (complexity) tidak berpengaruh terhadap Perceived Ease of 

Use dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil penelitian ini 

juga bisa didukung karena faktor jumlah responden yang sebagian besar 

merupakan anak generasi Z yang lahir antara 1995 - 2010, dan berprofesi 

sebagai pelajar atau mahasiswa, yang dimana mereka sejak lahir sudah 

dikelilingi perkembangan teknologi yang besar dan tumbuh dengan 

teknologi, internet, dan social media maka mereka bisa disebut generasi 

yang sudah sangat melek teknologi, sehingga teknologi atau sistem 

informasi bukan hal yang asing lagi bagi mereka, dan sangat mudah bagi 

mereka untuk beradaptasi dengan teknologi atau sistem informasi baru.  

Hasil penelitian ini tidakseperti penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Igbaria et al. (1995) yang menemukan pengaruh 

kerumitan terhadap penggunaan teknologi. Namun penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Tan dan Teo (2000) yang menemukan 

hubungan yang signifikan antara relative advantage, compatibility with 

respondent’s value, experience, needs, triability, dan risk terhadap 

pengimplementasian internet banking, namun tidak menemukan 

hubungan yang signifikan antara complexity dengan pengimplementasian 

internet banking, Jadi dapat disimpulkan, rumit atau tidaknya mobile 

banking tidak berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan 

mobile banking oleh nasabah perbankan 

4. Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Perceived 

Usefulness dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil penelitian 
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ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Davis 

(1989) yang menemukan pengaruh perceived ease of use terhadap 

perceived usefulness. Jadi dapat disimpukan, semakin nasabah 

perbankan merasa mobile banking mudah untuk digunakan, maka 

semakin besar pula  manfaat yang dirasakan mereka.  

5. Perceived Ease of Use tidak berpengaruh  terhadap Attitude Toward 

Using dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil penelitian ini 

juga dipengaruhi oleh faktor jumlah responden yang sebagian besar usia 

produktif atau berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa, dimana mereka 

sudah sangat mengenal banyak jenis e-money dan benefit yang 

ditawarkan, sehingga mungkin bagi mereka mobile banking adalah hal 

yang mudah mereka, namun mereka akan lebih senang menggunakan e-

money seperti OVO, Gopay, Jenius, dll, karena membawa benefit yang 

lebih banyak.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sjazna (1994) yang menemukan perceived ease of use 

sangat signifikan memengaruhi attitude toward using, dan juga 

penelitian yang dilakukan Davis (1989) yang menemukan hubungan 

antara perceived ease of use dan attitude toward using. Namun hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Tyas dan 

Darma (2017) yang menemukan bahwa perceived ease of use tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using dalam 

penerimaan suatu teknologi informasi oleh karyawan accounting di suatu 
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perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, persepsi kemudahan nasabah 

perbankan terhadap penggunaan mobile banking belum tentu 

mengarahkan mereka terhadap keputusan untuk menggunakan mobile 

banking. 

6. Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Attitude Toward 

Using dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil ini mendukung 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thompson (1991) yang 

menemukan bahwa seseorang akan tertarik menggunakan sebuah 

teknologi informasi jika dirasa memiliki manfaat yang besar bagi 

mereka. Dan juga penelitian yang dilakukan Adam et al. (1992) yang 

juga menemukan hubungan antara perceived usefulness dan attitude 

toward using. Jadi dapat disimpulkan, nasabah perbankan akan tertarik 

menggunakan mobile banking ketika mereka merasa mobile banking 

akan membawa manfaat bagi kehidupan mereka 

7. Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Behavioral Intention 

to Use dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil ini mendukung 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pitaloka (2011) yang 

menemukan faktor perceived usefulness mempunyai pengaruh terhadap 

behavioral intention to use. Dan juga penelitian Sjazna (1994) yang 

menemukan pengaruh antara perceived usefulness dan behavioral 

intention. Jadi dapat disimpulkan, semakin nasabah merasa mobile 

banking berguna bagi kehidupannya, maka semakin besar pula 
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kemungkinan mereka akan menggunakan mobile banking dalam masa 

kini dan masa yang akan datang 

8. Attitude Toward Using berpengaruh positif terhadap Behavioral 

Intention To Use dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil ini 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhilawa 

(2010) yang menemukan attitude toward using memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap behavioral intention to use, dan juga 

penelitian yang dilakukan Mathieson (1991) yang menemukan hubungan 

antara attitude toward using dan behavioral intention to use. Jadi dapat 

disimpulkan, semakin nasabah bank memiliki sikap positif terhadap 

mobile banking, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk terus 

menggunakan dalam kehidupan sehari hari 

9. Behavioral Intention to Use berpengaruh positif terhadap Actual Usage 

dalam pengimplementasian Mobile Banking. Hasil ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya yaitu Davis et al. (1989), Taylor dan Todd ( 1995), dan 

Venkatesh dan Davis (2000) yang menemukan hubungan yang kuat 

antara behavioral intention to use terhadap actual usage. Jadi dapat 

disimpulkan, jika minat nasabah tinggi untuk menggunakan mobile 

banking dalam kehidupan sehari - hari, maka semakin tinggi pula tingkat 

penggunaan mobile banking dalam kehidupan sehari - hari mereka.  
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