
i 
 

i 
 

PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, 
KEMUDAHAN PENGGUNAAN, RISIKO TRANSAKSI 
DAN FITUR LAYANAN TERHADAP MINAT ULANG 

MENGGUNAKAN MOBILE BANKING 
(Studi pada nasabah bank BRI di Kota Purworejo) 

 
 

SKRIPSI 
Disusun sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oleh  

Riski Aryandi 
NIM. 112210003 

 
 
 

 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO 

2015 
  



ii 
 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN 
PENGGUNAAN, RISIKO TRANSAKSI DAN FITUR LAYANAN 

TERHADAP MINAT ULANG MENGGUNAKAN MOBILE BANKING 
(Studi pada nasabah bank BRI di Kota Purworejo) 

 
 

Oleh 
Riski Aryandi 

NIM 112210003 
 
 

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi 

 
 
 

 
Menyetujui 

 
Pembimbing I, 

 
 
 
 
 

Titin Ekowati, S.E.,M.Sc. 
NIDN. 0603017401 

Pembimbing II, 
 
 
 
 
 

Dwi Irawati, S.E, M.Si, PhD.cand. 
NIDN. 0623107401 

 
 
 
 
 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Manajemen, 

 
 
 
 

 
Endah Pri Ariningsih, S.E.,M.Sc. 

NIDN. 0024017701 



iii 
 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI INFORMASI, KEMUDAHAN 
PENGGUNAAN, RISIKO TRANSAKSI DAN FITUR LAYANAN 

TERHADAP MINAT ULANG MENGGUNAKAN MOBILE BANKING 
(Studi pada nasabah bank BRI di Kota Purworejo) 

 
 

Oleh 
Riski Aryandi 

NIM 112210003 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi  
Universitas Muhammadiyah Purworejo 

Pada tanggal : 14 September 2015 
 
 

DEWAN PENGUJI 
 
 
 

Ridwan Baraba, S.E., M.M.    ................................................ 
NIDN. 0602107301 
(Penguji Utama) 
 

Titin Ekowati, S.E.,M.Sc.    ................................................ 
NIDN. 0603017401 
(Penguji I/ Pembimbing I) 
 

Dwi Irawati, S.E, M.Si, PhD.cand.   ................................................ 
NIDN. 06230107401 
(Penguji II/ Pembimbing II) 

 
 

Purworejo, 14 September 2015 
Mengetahui 

Dekan Fakultas Ekonomi, 
 
 
 

 
     Intan Puspita Sari, S.E.,M.Sc. 

                   NIDN. 0610067601 



iv 
 

iv 
 

PERNYATAAN 
 
 

Yang bertanda tangan di ini : 

Nama  : Riski Aryandi 

NIM  : 112210003 

Program Studi : Manajemen 

Fakultas  : Fakultas Ekonomi 

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan plagiat karya orang lain, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

Apabila terbukti/dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat, Saya 

bersedia bertanggung jawab secara hukum yang diperkarakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

  
Purworejo, 14 September 2015 

    Yang membuat pernyataan, 

 
 
 
 

Riski Aryandi 

 

 

 

 



v 
 

v 
 

MOTTO 

 

Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. 

(Nabi Muhammad SAW) 

 

Hanya orang kuat yang dicoba. 

Dan satu lagi, tuhan hanya menguji orang yang mampu lulus. 

 

Bertindak memang tidak menjamin sukses. 

Tapi tidak ada sukses yang bisa dicapai tanpa tindakan 

 

Jangan takut mencoba. 

Lakukan saja! 
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ABSTRAK 
 

 
Riski Aryandi. Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan 

Penggunaan, Risiko Transaksi, dan Fitur Layanan terhadap Minat Ulang 
Menggunakan Mobile Banking . Skripsi. Program Studi Manajemen. Fakultas 
Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2015. 

Kehadiran teknologi sangat memberi manfaat bagi manusia untuk 
menunjang aktivitas manusia. Salah satu penggunaan teknologi yaitu pada sektor 
perbankan. teknologi dalam perbankan digunakan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan perbankan agar semakin baik. Mobile banking salah satu layanan yang 
ditawarkan oleh bank untuk mempermudah kegiatan transaksi keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi teknologi informasi, 
kemudahan penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan terhadap minat ulang 
menggunakan mobile banking. 

Objek penelitian ini adalah bank BRI di Purworejo. Populasi penelitian ini 
adalah nasabah bank BRI di Purworejo yang pernah menggunakan mobile 
banking. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan purposive Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan skala Likert yang masing-masing sudah di ujicobakan dan telah 
memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi 
linier berganda. 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukan bahwa persepsi 
teknologi informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang menggunakan mobile 
banking di Purworejo. Variabel yang paling besar mempengaruhi minat ulang 
menggunakan mobile banking adalah persepsi teknologi informasi. 
 
Kata kunci : teknologi, kemudahan, risiko, fitur, dan minat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Dari tahun ke tahun  teknologi selalu mengalami perkembangan, salah 

satunya dalam hal teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu 

produk yang tak berwujud (intangible product). Ia tak dapat disentuh, dicium 

atau dirasakan, namun ia dapat dilihat keberadaannya dalam dunia nyata 

(Purwanto, 2003: 281).  Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat 

kita selalu dimanjakan dengan berbagai kemudahan-kemudahan dalam 

mengerjakan sesuatu. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi saat 

ini membuat perkembangan teknologi menjadi pengarah hidup bagi manusia. 

Ketersediaan informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu secara instant 

melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet 

dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, 

belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja 

ataupun melakukan kegiatan perdagangan.  

Saat ini, sektor perbankan mulai banyak menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik lagi 

bagi pelanggan mereka dengan berbagai layanan salah satunya mobile 

banking. Mobile banking atau biasa disebut M-Banking merupakan suatu 

layanan perbankan yang diberikan pihak bank untuk mendukung kelancaran 

1 
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dan kemudahan kegiatan perbankan serta keefektifan dan keefisienan nasabah 

untuk melakukan berbagai transaksi (Noviyanto, 2005). M-banking tidak 

akan berjalan jika tidak didukung oleh suatu alat sebagai media untuk 

melakukan mobile banking. Media komunikasi yang dapat dipergunakan 

adalah telepon seluler atau ponsel. 

Mobile banking merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi 

mobile yang sekarang ini sedang berkembang. Noviyanto (2005) menjelaskan 

bahwa teknologi mobile banking mengkombinasikan teknologi informasi dan 

aplikasi bisnis secara bersama. Berkat mobile banking sekarang nasabah 

dapat menggunakannya untuk mendapatkan layanan perbankan 24 jam tanpa 

harus mendatangi kantor cabang untuk melakukan transkasi. Sudah banyak 

bank yang telah menyediakan akses mobile untuk mengetahui informasi 

keuangan. Kondisi tersebut merupakan salah satu peningkatan layanan 

terhadap nasabah, karena pada kenyataannya dalam melaksanakan transaksi 

perbankan setiap nasabah minimal membutuhkan waktu kurang lebih 15 

menit berada dalam antrian. Hal tersebut akan cenderung berdampak 

merugikan para nasabah karena waktu mereka tersita hanya untuk 

bertransaksi di bank.  

Dengan mobile banking, nasabah bank dapat menggunakannya untuk 

memeriksa saldo rekening, memonitor jangka waktu deposito, mengecek 

status kartu kredit serta pembayaran kartu kredit, pembayaran rekening listrik 

dan telepon maupun transaksi lainnya. Suoranta dalam Munir (2011) 

menjelaskan bahwa mobile banking dapat diakses dengan mudah dan cepat 
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oleh nasabah yang memanfaatkan teknologi tersebut sehingga sangat efisien 

dalam melakukan transaksi keuangan. 

Faktor risiko menjadi pertimbangan nasabah menggunakan layanan 

mobile banking. Secara umum risiko diartikan sebagai ketidakpastian 

(uncertainties) yang berujung pada terjadinya berbagai tingkat profitability 

yang memburuk atau bahkan menimbulkan kerugian (Ali, 2006: 105). Dalam 

penggunaan mobile banking, pihak bank terlebih dahulu melakukan 

pengujian agar dalam setiap transaksi yang dilakukan terjamin  keaslian dari 

transaksi yang dilakukan, keamanan transaksi dan mendapat jaminan bahwa 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak dapat disangkal dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh pihak bank sehingga nasabah merasa aman 

dalam melakukan transaksi keuangan. Untuk meminimalkan risiko 

kecurangan maupun tindak kejahatan lainnya, pihak bank perlu memastikan 

bahwa setiap transaksi selalu melakukan akses PIN ( Personal Identification 

Number) supaya terhindar dari kejahatan sosial. Selain itu bank perlu 

memastikan tersedianya prosedur untuk melindungi sistem keamanan pada 

data, aplikasi dan setiap transaksi yang dilakukan pada saat pemakaian mobile 

banking. 

Untuk mendukung suatu kinerja bisnis perlu adanya suatu fitur atau 

jenis fasilitas yang baik untuk konsumen. Fitur menurut Kotler dan 

Armstrong (2007: 206) yaitu sebagai sarana kompetitif untuk 

mendiferensiasikan produk perusahaan dengan pesaing. Fitur layanan 

merupakan salah satu jenis penerapan konsep promosi untuk menarik minat 
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konsumen terhadap suatu produk. Apabila fitur layanan baik dan terjamin 

tentunya konsumen akan tertarik pada produk tersebut. 

Sekarang ini sudah banyak bank yang menerapakan layanan mobile 

banking, salah satunya bank BRI. Dari data resmi yang dikeluarkan oleh 

pihak bank BRI tercatat bahwa:  

Tabel 1. 
Data Penggunaan mobile banking Bank BRI 

Bank BRI 2013 2014 

Jumlah Pengguna 5,1 juta 8,1 juta 

Jumlah Transaksi 57,7 juta 96,4 juta 

Volume Transaksi 14,5 triliun rupiah 42,8 triliun rupiah 

           Sumber: www.bri.co.id  

Jumlah pengguna mobile banking bank BRI pada 2013 tercatat 

sebanyak 5,1 juta meningkat menjadi 8,1 juta pada 2014.  Di lihat dari segi 

jumlah transaksi pada Mobile Banking BRI, jumlah transaksi pada 2013 lalu 

sebanyak 57,7 juta, meningkat menjadi 96,4 juta pada  2014. Sedangkan dari 

segi volume transaksi Mobile Banking BRI pada 2013 lalu tercatat Rp 14,5 

Triliun, meningkat  menjadi Rp 42,8 Triliun pada 2014. Bank BRI juga 

menjadi bank dengan jumlah pengguna mobile banking terbanyak. Hal ini 

terlihat pada data pertumbuhan penggunaan mobile banking dari 4 bank 

(Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI) di Indonesia tahun 2015, sebagai 

berikut:  
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Gambar 1. Prosentase pengguna mobile banking tahun 2015;  
Sumber: www.sharingvision.com  

Dari data  pertumbuhan pengguna mobile banking dari 4 bank (Bank 

Mandiri, BCA, BNI, dan BRI) di Indonesia tahun 2015, bank BRI menjadi 

bank dengan jumlah pengguna mobile banking  paling banyak dengan 8.8 juta 

pengguna dengan persentase 18.9% dari total nasabah. Sementara itu 

pengguna terbanyak berikutnya diikuti oleh bank Mandiri, BCA dan BNI. 

Corporate Secretary BRI, Budi Satria yang dikutip dari 

(http://www.goldbank.co.id/index.html)  menuturkan saat ini jumlah nasabah 

pengguna mobile banking terus meningkat karena nasabah makin terbiasa 

bertransaksi menggunakan layanan mobile banking dibandingkan datang 

langsung ke outlet konvensional atau teller. Jika suatu produk mudah 

digunakan, maka seseorang akan sering menggunakan produk itu untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga muncul minat ulang 

untuk menggunakan produk secara terus menerus (Davis, 1989). Swastha dan 

Irawan (2001: 79) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
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ulang menggunakan berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang 

merasa senang dan puas dalam menggunakan barang atau jasa maka hal itu 

akan memperkuat keinginan untuk selalu menggunakan produk atau jasa 

tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini ditunjukkan untuk 

mengetahui Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan 

Penggunaan, Risiko Transaksi, dan Fitur Layanan terhadap Minat 

Ulang Nasabah dalam menggunakan Mobile Banking (Studi Pada 

Nasabah BRI di Kota Purworejo) 

 
B. Identifikasi Masalah 

1. Persaingan industri perbankan di Indonesia semakin ketat, setiap pelaku 

bisnis perlu meningkatkan kualitas layanan yang ada dalam 

perusahaannya agar nasabah merasa nyaman dan puas dengan pelayanan 

yang ditawarkan. 

2. Mobile banking merupakan suatu layanan yang ditawarkan oleh pihak 

bank untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi pembayaran 

maupun mengecek status kartu kredit, namun pemahaman yang kurang 

dari nasabah tentang teknologi mobile menjadikan layanan ini masih 

relatif jarang dimanfaatkan oleh nasabah.  

3. Teknologi mobile banking merupakan jenis layanan baru yang masih 

membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan  karena tipe dari mobile 

banking yang dapat digunakan biasanya sangat terbatas karena Software 

mobile banking tidak selalu mendukung semua jenis telepon selular. 
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C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus dan 

spesifik pada variabel-variabel penelitian, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Objek penelitian ini adalah bank BRI yang berada di Purworejo. 

2. Subjek penelitian ini adalah nasabah bank BRI di kota Purworejo yang 

pernah menggunakan mobile banking. 

3. Lokasi penelitian di kota Purworejo. 

4. Variabel dalam penelitian ini dibatasi pada persepsi teknologi informasi, 

kemudahan penggunaan, resiko transaksi, fitur layanan dan minat 

menggunakan ulang mobile banking. 

 
D. Rumusan Masalah  

1. Apakah persepsi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat 

ulang menggunakan mobile banking di kota Purworejo.  

2. Apakah kemudahaan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat 

ulang menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

3. Apakah risiko transaksi berpengaruh positif terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

4. Apakah fitur layanan berpengaruh positif terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 
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E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap minat 

ulang menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

2. Untuk menguji pengaruh kemudahan penggunaan terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

3. Untuk menguji pengaruh risiko transaksi terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

4. Untuk menguji pengaruh fitur layanan terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking di kota Purworejo. 

 
F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

penjelasan mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan perbankan 

mobile banking, dan dapat memberi manfaat untuk mengembangkan 

penelitian dalam bidang manajemen.  

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan menentukan kebijakan yang sebaiknya di ambil di masa 

yang akan datang untuk meningkatkan kinerja bank dan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat ulang nasabah dalam menggunakan mobile banking. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN 
RUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori   

1. Minat Ulang 

Menurut Simamora (2002: 131) minat adalah sesuatu yang pribadi 

dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu 

objek kemudian mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan 

serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek 

tersebut. Schiffman dan Kanuk (1997: 558) menjelaskan bahwa minat 

merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap sikap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi 

yang akan mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau 

tindakan.  

Menurut Herbert dalam Ikbal (2006), konsep minat ulang 

menggunakan atau secara teori disebut pembelian ulang merupakan 

proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan seseorang. Perilaku konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perbedaan individu, 

proses psikologis yang masing-masing mempunyai kekuatan pengaruh 

terhadap proses keputusan konsumen. Proses ini merupakan tahapan dari 

pengambilan keputusan oleh konsumen yang terdiri dari pengenalan 

9 
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kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan 

evaluasi hasil. Wibowo (2008: 3) menjelaskan bahwa minat ulang 

menggunakan merupakan kecenderungan perilaku untuk tetap 

menggunakan suatu produk atau jasa.  

Menurut Kotler dan Keller (2003: 181) minat ulang menggunakan 

merupakan sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai 

keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau 

bahkan menginginkan suatu produk. 

Zeithaml dan Bitner (2006) menjelaskan bahwa pentingnya 

mengukur minat menggunakan kembali pelanggan untuk mengetahui 

keinginan pelanggan untuk tetap setia atau meninggalkan suatu 

pelayanan jasa. Konsumen yang merasa senang dan puas akan jasa yang 

telah dimanfaatkannya, akan berpikir untuk membeli ulang kembali jasa 

tersebut. Pembelian yang berulang akan membuat konsumen menjadi 

loyal terhadap suatu pelayanan jasa. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2008: 504) perilaku pembelian ulang itu sangat berhubungan dengan 

konsep dari brand loyalty yang diusahakan oleh kebanyakan perusahaan, 

karena menyumbang kepada stabilitas yang lebih besar di pasar. 

Lidyawatie (1998) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat, yaitu : 

a. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat diperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang 
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ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 

b. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya 

daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pola belanja. 

e. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua 

akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas benda dan 

seseorang. 

Menurut Davis (1989) ada beberapa indikator dari minat ulang 

menggunakan, yaitu 

a. Keinginan untuk tetap menggunakan di masa yang akan datang 

b. Kepuasan setalah menggunakan 

c. Keinginan untuk merekomendasikan 

2. Teknologi Informasi 

a. Pengertian Teknologi Informasi 

Haag dan Keen (1996) dalam Khadir dan Triwahyuni (2003: 2)  

mendefinisikan teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang 

membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut 
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Williams dan Sawyer (2003) dalam Khadir dan Triwahyuni (2003: 2) 

teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer 

dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, 

suara dan video. 

Martin (1999) dalam Khadir dan Triwahyuni (2003: 2) 

mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada 

teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang 

digunakan untuk mengakses dan menyimpan informasi melainkan 

juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. 

b. Lingkup Teknologi Informasi 

Menurut Khadir (2003: 14) teknologi informasi dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak (software) 

dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras mencangkup 

peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer dan 

keyboard. Adapun perangkat lunak meliputi instruksi-instruksi untuk 

mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi 

tersebut. 

Khadir (2003: 11) membagi teknologi informasi menjadi 6 

kelompok antara lain : 

1) Teknologi masukan (input) 

Segala perangkat yang digunakan untuk memasukan data atau 

informasi dari sumber asalnya ke dalam sistem komputer. 

2) Teknologi keluaran (output) 
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Supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, 

informasi perlu  disajikan dalam berbagai bentuk baik kertas 

dengan menggunakan printer maupun melalui media penyimpanan 

seperti hardisk, dsb. 

3) Teknologi perangkat lunak (software) 

Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau 

program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan 

untuk mengendalikan perangkat keras komputer. 

4) Teknologi penyimpanan (storage) 

Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang 

digunakan untuk menyimpan data. 

5) Teknologi telekomunikasi (telecomunication) 

Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan 

hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh 

teknologi telekomunikasi. 

6) Teknologi pemroses (process) 

Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi 

yang berfungsi untuk mengingat data atau program berupa 

komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen 

CPU 

c. Peran Teknologi Informasi 

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam 

perekayasaan ulang dalam proses bisnis. Kecepatan, kemampuan 
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pemrosesan informasi dan konektivitas komputer serta teknologi 

internet dapat secara mendasar meningkatkan efisiensi para bisnis, 

seperti juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama (Amijaya, 

2010). 

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini 

sangat besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi 

keingianan-keinginan bisnis, memberi adil besar terhadap perubahan 

mendasar pada struktur organisasi dan manajemen organisasi. berkat 

teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia. Menurut 

Khadir (2003: 12), peran teknologi informasi meliputi : 

1) Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas 

ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas 

atau proses. 

2) Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan 

informasi terhadap suatu tugas atau proses. 

3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran 

manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan 

perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. 

d. Strategi Teknologi Informasi Menuju Keunggulan Kompetitif 

Khadir (2003: 14) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi yang maksimal dapat digunakan untuk membentuk strategi 

menuju keunggulan yang kompetitif dengan cara : 
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1) Strategi biaya 

Meminimalisir biaya atau memberikan harga yang lebih murah 

terhadap pelanggan, menurunkan harga dari pemasok dan 

meningkatkan biaya pesaing untuk tetap bertahan di industri. 

2) Strategi differensiasi  

Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk atau jasa 

yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing, sehingga pelanggan 

menggunakan produk atau jasa karena adanya manfaat atau fitur 

yang unik. 

3) Strategi inovasi 

Memperkenalkan produk atau jasa yang unik, atau membuat 

perubahan dalam proses bisnis yang menyebabkan perubahan-

perubahan yang mendasar dalam pengelolaan bisnis. 

4) Strategi pertumbuhan 

Mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan, melakukan 

ekspansi ke dalam pemasaran global, melakukan diversifikasi 

produk atau jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk atau 

jasa yang terkait. 

5) Strategi aliansi 

Membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan 

pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan dan lain-lain. 
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e. Teknologi Informasi dalam Perbankan 

Teknologi informasi mulai dimanfaakan oleh dunia perbankan 

seiring dengan kemajuan teknologi. Khadir dan Triwahyuni (2003: 

22) menjelaskan bahwa kehadiran sistem online yang ditangani oleh 

teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan 

nasabah mengambil uang dari kantor cabang dari bank yang sama 

yang berada di mana saja. Pada perkembangan selanjutnya, sistem 

seperti ini juga dilengkapi dengan mesin-mesin ATM (anjungan tunai 

mandiri) yang memungkinkan nasabah mengambil uang tanpa harus 

tergantung oleh jam kerja bank. 

Khadir dan Triwahyuni (2003: 22) menjelaskan bahwa tak puas 

dengan model pelayanan seperti itu pihak bank juga mengembangkan 

banyak layanan untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi, 

salah satunya layanan dengan telepon (mobile) yang memperkenankan 

nasabah memeriksa saldo tabungan, transfer dana, melakukan 

pembayaran dan melakukan mutasi rekening. Tentu saja langkah bank 

tak berhenti sampai di situ, dengan semakin banyaknya orang yang 

mengakses internet nasabah mulai dimanjakan dengan kemudahan 

untuk melakukan transaksi. 

f. Persepsi Teknologi Informasi 

Persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia sekitar kita. 

Secara formal, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, 

dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan 
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menginterpretasi stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berani 

dan menyeluruh (Simamora, 2002: 102). Persepsi timbul karena 

adanya stimulus dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui 

kelima alat indranya untuk melakukan sesuatu. 

Pengertian teknologi informasi menurut Haag dan Keen (1996) 

dalam Khadir dan Triwahyuni (2003: 2) adalah teknologi informasi 

sebagai seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi 

dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi. Menurut Amijaya (2010) persepsi teknologi informasi 

didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan 

menurut Davis (1989) persepsi teknologi informasi adalah persepsi 

individu bahwa teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan 

usaha yang besar pada saat pengoperasian.   

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi 

teknologi informasi merupakan suatu tingkat dimana penggunaan 

suatu teknologi akan mendatangkan manfaat bagi orang yang 

menggunakannya untuk meningkatkan kinerja. 

Menurut Davis (1989) ada beberapa indikator dari persepsi 

teknologi informasi, yaitu: 

1) Kecepatan 

2) Kegunaan teknologi 

3) Efisiensi 

4) Mendukung aktivitas 
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3. Kemudahan Dalam Penggunaan 

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of use) 

sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat 

dengan mudah dipahami. Menurut Nasution (2004: 5) intensitas 

penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga 

dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. 

Davis (1989) menjelaskan bahwa bila konsumen menganggap 

suatu produk mudah digunakan, mereka akan sering menggunakan 

produk itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Budiman 

(2003: 6) menjelaskan bahwa bila konsumen merasa suatu produk mudah 

digunakan maka mereka akan cenderung berminat untuk memakai 

kembali produk tersebut. 

Konsumen yang cakap dalam menggunakan produk mampu 

memahami informasi pemasaran dalam tingkat yang cukup dalam dan 

rinci. Sedangkan konsumen awam hanya memiliki sedikit pengetahuan 

mengenai suatu produk atau merek sehingga hanya mampu memahami 

informasi pemasaran dalam tingkat yang dangkal dan tidak rinci (Peter 

dan Olson, 1999: 118). Agar produk tersebut memberikan manfaat yang 

maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen 

harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan 

benar. Kesalahan yang dilakukan konsumen dalam menggunakan suatu 

produk akan menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik. Hal ini 

akan menyebabkan konsumen kecewa, padahal kesalahan ini mungkin 
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terletak pada diri konsumen. Produsen tidak menginginkan konsumen 

menghadapi masalah seperti itu, karena itu produsen sangat 

berkepentingan untuk memberitahu konsumen bagaimana cara 

menggunakan produknya dengan benar. Kepuasan konsumen pada saat 

menggunakan produk tidak hanya tergantung pada kinerja produk itu 

sendiri, melainkan juga pada informasi pendukung produk. Budiman 

(2003: 7) menjelaskan apabila informasi yang tersedia sesuai atau bahkan 

melebihi harapan konsumen, maka akan timbul kepuasan dalam benak 

konsumen. Informasi yang mudah dipahami dan dapat memuaskan 

konsumen tersebut akan dipersepsikan sebagai informasi yang 

berkualitas dan dapat menimbulkan persepsi pada diri konsumen bahwa 

produk tersebut merupakan produk yang berkualitas dan mudah 

digunakan. 

Menurut Davis (1989) ada beberapa indikator dari kemudahan 

penggunaan, yaitu: 

a. Efisiensi waktu 

b. Kemampuan melakukan transaksi 

c. Kemudahan operasional 

d. Fleksibel 

4. Risiko Transaksi 

Risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya kerugian. 

Risiko secara umum merupakan ketidakpastian yang berujung pada 

menurunnya tingkat keuntungan bahkan menimbulkan kerugian (Ali, 
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2006: 105). Sedangkan menurut Hardanto (2006: 4) risiko didefinisikan 

sebagai peluang terjadinya bad outcome dan besarnya peluang dapat 

diestimasikan.  

Menurut Supandi (2014) risiko transaksi adalah risiko yang 

disebabkan oleh permasalahan dalam  pelayanan atau produk-produk 

yang disediakan. Akbar (2011) mendefinisikan risiko transaksi adalah 

risiko akibat terjadinya kerugian dari transaksi baik yang disebabkan oleh 

kecurangan maupun kesalahan, baik kesalahan proses maupun sistem. 

Sedangkan risiko transaksi menurut Mubiyantoro (2013) adalah tingkat 

ketidakpastian yang harus ditanggung oleh para pengguna jika 

menggunakan suatu teknologi.  

Dalam penelitian ini indikator risiko dilihat dari tindakan yang 

dilakukan oleh pihak bank untuk memperkecil risiko dari penggunaan 

mobile banking dan diharapkan akan berdampak positif pada keputusan 

nasabah untuk terus menggunakan mobile banking.  

Menurut Poon (2008: 157) indikator variabel risiko transaksi, 

yaitu: 

a. Tidak memiliki risiko yang tinggi  

b. Keamanan transaksi 

c. Keamanan fasilitas dari bahaya virus  

d. Jaminan keamanan 
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5. Fitur Layanan 

 Menurut Tjiptono (1997: 21) fitur adalah unsur-unsur pokok yang 

ada pada produk atau jasa yang ditawarkan pada suatu paket layanan dan 

produk. Dalam hal ini fitur dianggap sebagai spesifikasi teknis dari 

produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. 

Menurut Suyanto (2007: 112) fitur merupakan karakteristik yang 

melengkapi fungsi dasar produk. Fitur menurut Kotler dan Armstrong 

(2007: 206) sebagai sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk 

perusahaan dengan pesaing. Melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan 

diferensiasi produknya dari produk pesaing. Sebagian besar produk yang 

ditawarkan dengan fitur berbeda dapat melengkapi fungsi dasar produk 

(Kotler dan Keller, 2007: 10). 

Menurut Kotler dan Keller (2012: 329) ada beberapa indikator dari 

fitur layanan, yaitu: 

a. Kelengkapan fasilitas 

b. Kelengkapan fasilitas dengan kebutuhan 

c. Sesuai kebutuhan 

d. Biaya penggunaan rendah 

6. Mobile Banking 

Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses 

langsung melalui telepon selular/handphone GSM (Global for Mobile 

Communication) dengan menggunakan SMS (Short Message Service). 
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Noviyanto (2005) menjelaskan Mobile banking merupakan salah 

satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi. Layanan 

ini menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai tambah sebagai 

insentif kepada pelanggan. Promosi mobile banking akan memberikan 

implikasi secara langsung pada adopsi yang dilakukan konsumen 

terhadap teknologi. Mobile banking atau biasa disebut M-Banking 

merupakan suatu layanan perbankan yang diberikan pihak bank untuk 

mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan serta 

keefektifan dan keefisienan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi. 

M-banking tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh suatu alat 

sebagai media untuk melakukan mobile banking. Media komunikasi yang 

dapat dipergunakan adalah telepon seluler atau ponsel. Dengan fasilitas 

ini, setiap orang yang memiliki ponsel dapat dengan mudah bertransaksi 

dimana saja dan kapan saja. Dibandingkan layanan e-banking lainnya, 

perkembangan mobile banking (m-banking) terbilang paling cepat. 

Perkembangan ini lantaran kehadiran layanan m-banking mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat modern yang sangat mengedepankan 

mobilitas. Dengan satu sentuhan, mobile banking menciptakan 

kemudahan layanan perbankan dalam satu genggaman. Kebermanfaatan 

dari layanan mobil banking akan meningkatkan kepuasan nasabah. Lebih 

jauh, mobile banking menciptakan nilai bagi transaksi nasabah bank 

sebagai channel penyampaian jasa nirkabel (wireless). 
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Menurut Noviyanto (2005) jenis transaksi yang dapat dilakukan 

dengan mobile banking yaitu : 

a. Transfer dana 

b. Informasi saldo, mutasi rekening, Informasi nilai tukar 

c. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi) 

d. Pembelian (pulsa isi ulang, saham) 

 
B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang pengaruh persepsi teknologi informasi, kemudahan 

penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan terhadap minat ulang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :  

1. Amijaya (2010) menunjukkan bahwa persepsi teknologi, kemudahan 

penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan berpengaruh positif 

terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking di 

kota Semarang. 

2. Supriyadi (2013) menunjukkan bahwa persepsi teknologi, kemudahan 

penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet 

banking di kota Purworejo. 

3. Sakti, et.al. (2013) menunjukkan bahwa pengaruh persepsi teknologi 

informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat dan penggunaan anjungan 

tunai mandiri (ATM) di kota Malang. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini kerangka pikir yang telah disusun untuk menjabarkan 

hipotesis dalam penelitian ini.  
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan :   
 : Pengaruh Secara Parsial 

 
D. Rumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan “suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi” 

(Kuncoro, 2003: 48). 
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1. Hubungan persepsi teknologi informasi dengan minat ulang menggunakan 

mobile banking. 

Davis (1989) persepsi teknologi informasi adalah persepsi individu 

bahwa teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan usaha yang 

besar pada saat pengoperasian. Keuntungan yang diperoleh dalam 

memanfaatkan teknologi informasi yaitu menjadikan pekerjaan lebih 

mudah dan efektif, menambah produktifitas sehingga kinerja meningkat.  

Dari penelitian yang dilakukan oleh Amijaya (2010) diperoleh hasil 

bahwa persepsi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat 

ulang menggunakan internet banking. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Supriyadi (2013) diperoleh hasil bahwa persepsi teknologi 

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang 

menggunakan internet banking. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 :  Persepsi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat 
ulang menggunakan mobile banking. 

 
2. Hubungan Kemudahan penggunaan dengan minat ulang menggunakan 

mobile banking. 

 Nasution (2004: 5) menjelaskan bahwa intensitas penggunaan dan 

interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukkan 

kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan 

menunjukkan teknologi informasi tersebut lebih dikenal, lebih mudah 

dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. 
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 Dari penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2013) diperoleh 

hasil kemudahan penggunaan memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat ulang menggunakan internet banking. Selanjutnya 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 :  Kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat ulang 
menggunakan mobile banking. 

 
3. Hubungan risiko transaksi dengan minat ulang menggunakan mobile 

banking. 

Risiko transaksi menurut Mubiyantoro (2013) adalah tingkat 

ketidakpastian yang harus ditanggung oleh para pengguna jika 

menggunakan suatu teknologi. Bila diadaptasikan dengan konteks 

penelitian risiko adalah persepsi penggunaan mobile banking terhadap 

ketidakpastian dan konsekuensi yang dihadapi saat melakukan transaksi 

menggunakan mobile banking karena penggunaan mobile banking tidak 

terlepas dari risiko. Terkait risiko dalam penggunaan mobile banking, 

pihak bank harus memperhatikan kualitas pelayanan dan menjamin 

keamanan layanan mobile banking sehingga dapat memperkecil risiko. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2013) 

diperoleh hasil risiko transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat ulang menggunakan internet banking. Sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Amijaya (2010) peroleh hasil bahwa pengaruh risiko 

transaksi berpengaruh positif terhadap minat ulang menggunakan internet 

banking. Atas dasar uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  
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H3 : Risiko transaksi berpengaruh positif dengan minat ulang 
menggunakan mobile banking. 

 
4. Hubungan fitur layanan dengan minat ulang menggunakan mobile 

banking. 

Fitur menurut Kotler dan Armstrong (2007: 206) sebagai sarana 

kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan dengan pesaing. 

Melalui fitur, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi produknya dari 

produk pesaing. Sebagian besar produk yang ditawarkan dengan fitur 

berbeda dapat melengkapi fungsi dasar produk (Kotler dan Keller, 

2007:10). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Sakti, et.al (2013) diperoleh 

hasil bahwa fitur layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat ulang menggunakan anjungan tunai mandiri. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Amijaya (2010) fitur layanan berpengaruh positif 

terhadap minat ulang menggunakan internet banking. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Fitur layanan berpengaruh positif dengan minat ulang menggunakan 
mobile banking.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain survei, yaitu suatu teknik 

pengumpulan data yang bertujuan memperoleh keterangan secara nyata 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama. 

(Sekaran, 2006: 155). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

pengujian hipotesisnya dilakukan dengan causal hypothesis testing untuk 

mengetahui hubungan antar variabel sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk 

menjelaskan fenomena berdasarkan teori yang ada. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian mengenai pengaruh persepsi teknologi informasi, 

kemudahan penggunaan, risiko transaksi dan fitur layanan terhadap minat 

ulang menggunakan mobile banking ini dilakukan di Kota Purworejo. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November 2014 sampai dengan Juni 

2015.  

 
C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah genaralisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). Populasi penelitian ini adalah 

semua nasabah bank BRI di kota Purworejo yang pernah menggunakan 

mobile banking.  

2. Sampel  

Sampel menurut Kuncoro (2003: 107) adalah bagian dari populasi 

yang diharapkan dapat mewakili populasi. Untuk memperoleh sampel 

yang dapat mewakili karakteristik populasi, pemilihan sampel harus 

dilakukan secara tepat. Informasi dari sampel yang baik akan dapat 

mencerminkan informasi dari keseluruhan populasi.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 124). Sampel dalam penelitian ini 

adalah nasabah bank BRI di kota Purworejo yang pernah menggunakan 

mobile banking. Jadi, adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah  

a. Responden pernah memakai layanan mobile banking minimal 1 kali.  

b. Responden berusia diatas 16 tahun. 

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 

responden. Penentuan ukuran sampel didasarkan pada Sugiyono (2012: 

74) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

sampai dengan 500. 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60). 

Penelitian ini melibatkan empat variabel independen dan satu variabel 

dependen.  

1. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2010: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independen yaitu: persepsi teknologi informasi (X1), kemudahan 

penggunaan (X2), risiko transkasi (X3) dan fitur layanan (X4). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variabel bebas (Sugiyono, 2010: 61). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu minat ulang 

menggunakan mobile banking (Y). 

  
E. Definisi Operasional  

Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut :  

1. Persepsi teknologi informasi (X1) 

Persepsi teknologi informasi adalah persepsi individu bahwa 

teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan usaha yang besar 
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pada saat pengoperasian (Davis, 1989). Indikator dari persepsi teknologi 

informasi menurut Davis (1989), adalah : 

a. Kecepatan transaksi. 

b. Kegunaan mobile banking. 

c. Efisiensi transaksi. 

d. Mendukung aktivitas. 

2. Kemudahan penggunaan (X2)  

Kemudahan penggunaan merupakan suatu tingkatan dimana 

seseorang menganggap bahwa suatu sistem dapat dengan mudah 

dipahami dan digunakan. Bila konsumen menganggap suatu produk 

mudah digunakan, maka mereka akan sering menggunakan produk itu 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Davis, 1989). 

Indikator dari kemudahan penggunaan menurut Davis (1989), adalah :  

a. Efisiensi waktu. 

b. Kemampuan melakukan transaksi. 

c. Kemudahan operasional mobile banking. 

d. Penggunaan yang fleksibel. 

3. Risiko transaksi (X3) 

Risiko merupakan ketidakpastian yang berujung pada menurunnya 

tingkat keuntungan bahkan menimbulkan kerugian (Ali, 2006: 105). 

Indikator dari risiko transaksi menurut Poon (2008: 157), adalah : 

a. Tidak memiliki risiko yang tinggi. 

b. Keamanan transaksi. 
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c. Keamanan fasilitas dari virus. 

d. Jaminan keamanan. 

4. Fitur layanan (X4) 

Fitur adalah unsur-unsur pokok yang ada pada produk atau jasa 

yang ditawarkan pada suatu paket layanan atau produk (Tjiptono, 1997: 

21). Fitur dianggap sebagai spesifikasi teknis dari produk atau layanan 

yang ditawarkan kepada konsumen. Indikator dari fitur layanan menurut 

Kotler dan Keller (2012: 329), adalah : 

a. Kelengkapan fasilitas transaksi. 

b. Kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan. 

c. Memenuhi kebutuhan transaksi yang beragam. 

d. Biaya penggunaan mobile banking rendah. 

5. Minat ulang mengggunakan (Y) 

Minat ulang menggunakan  merupakan kecenderungan perilaku 

untuk tetap menggunakan suatu produk atau jasa (Wibowo, 2008: 3). 

Indikator dari minat ulang menggunakan menurut Davis (1989), adalah:  

a. Keinginan untuk tetap menggunakan mobile banking di masa 

mendatang. 

b. Kepuasan setelah menggunakan mobile banking. 

c. Merekomendasikan penggunaan mobile banking. 
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F. Instrumen Penelitian   

1. Teknik pengukuran data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

disusun secara sistematis berisikan beberapa pernyataan yang diberikan 

kepada responden yang dinilai dengan skala likert, menurut Sugiyono 

(2010: 134), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang, yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian.  

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator variabel ditetapkan sebagai titik 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunaan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif. 

Selanjutnya jawaban tersebut akan diberi skor 1 sampai  5 dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. SS (Sangat Setuju)  = diberi skor 5 

b. S (Setuju)   = diberi skor 4 

c. RR (Ragu-ragu)   = diberi skor 3 

d. TS (Tidak Setuju)   = diberi skor 2 

e. STS (Sangat Tidak Setuju)  = diberi skor 1 
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2. Uji Instrumen   

a. Uji Validitas 

Jogiyanto (2011: 120) validitas sebagai sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk 

mencapai sasarannya. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur 

tujuannya dengan nyata atau benar. Alat ukur tidak valid adalah yang 

memberikan hasil ukuran menyimpang dari tujuannya. Penyimpangan 

ini disebut dengan kesalahan (error) atau varian.  

Uji validitas digunakan untuk memilih pertanyaan yang relevan 

untuk analisis. Uji validitas dengan melihat koreksi antara skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total (item-total correction). 

Metode yang digunakan dalam uji validitas dalam penelitian ini adalah 

pearson product moment dengan membandingkan angka koefisien 

korelasi. 

Apabila korelasi faktor positif besarnya 0,3 ke atas, dapat 

dianggap sebagai konstruk kuat atau instrumen mempunyai validitas 

yang baik. Sebaliknya, jika korelasi faktor negatif besarnya 0,3 ke 

bawah dapat dianggap sebagi konstruk lemah atau instrumen 

mempunyai validitas yang tidak baik. Dan jika nilainya 0,3 dianggap 

sebagai konstruk lemah atau instrumen yang tidak valid (Sugiyono, 

2010: 178-179). 
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b. Uji Reliabilitas  

Jogiyanto (2011: 120) reliabilitas menunjukkan akurasi dan 

ketepatan dari pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi 

(accurately) dari pengukurannya. Suatu hasil pengukur dikatakan 

reliabel (dapat diandalkan) jika dapat di percaya, maka hasil dari 

pengukurannya harus konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa 

pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh tidak berbeda. 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one short atau 

pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang merupakan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic alpha cronbach (α) 

suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki alpha cronbach lebih 

besar atau sama dengan 0,60 (Arikunto, 2006: 196). 

G. Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 

Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (Sugiyono, 

2006: 261). Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui variabel bebas yaitu persepsi teknologi informasi, 



36 
 

 

kemudahan penggunaan, risiko transkasi  dan fitur layanan  terhadap variabel 

terikat yaitu minat ulang menggunakan. 

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan bantuan komputer 

melalui program SPSS for Windows. Persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+ e 

Dimana: 

Y    = Minat ulang menggunakan 

a     =  Konstanta 

b1     = Koefisien Regresi dari variabel X1 (persepsi teknologi informasi)         

b2       = Koefisien Regresi dari variabel X2 (kemudahan penggunaan) 

b3    =  Koefisien Regresi dari variabel X3 (risiko transaksi) 

b4      =  Koefisien Regresi dari variabel X4 (fitur layanan) 

X1   =  Persepsi teknologi informasi 

X2   =  Kemudahan kemudahan  

X3   =  Risiko transaksi 

X4   =  Fitur layanan 

e     =  Error Term (Variabel Pengganggu) 

 

Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis : 

1. Jika p-value < α dan Standardized coefficients beta bernilai positif maka Ha 

diterima, artinya ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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2. Jika p-value  > α dan Standardized coefficients beta bernilai negatif maka Ha 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Data Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui 

pembagian kuesioner secara langsung kepada responden. Proses 

pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri dengan mendatangi 

pengguna layanan mobile banking di Purworejo. Pengumpulan data 

dilakukan selama 11 hari terhitung mulai dari tanggal 25 Mei 2015 – 4 

Juni 2015. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner dan dapat 

dinyatakan bahwa semua kuesioner tersebut kembali, karena kuesioner 

dikembalikan pada saat itu juga setelah responden selesai mengisi 

kuesioner yang diberikan. Kuesioner terjawab dengan lengkap, memenuhi 

kriteria dan semua layak untuk dianalisis karena tidak ada kerusakan 

maupun jawaban responden yang tidak lengkap. 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

dalam Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase (%) 
Laki-laki 54 54 

Perempuan 46 46 
Jumlah 100 100 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 54 orang (54%), sedangkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 46 orang (46%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam 

Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. 
Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Jumlah 
Responden Prosentase (%) 

16 – 25  36 36 
26 – 35  38 38 
36 – 45  16 16 

> 46  10 10 
Jumlah 100 100 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang berusia 16 sampai 

dengan 25 tahun sebanyak 36 orang (36%), responden yang berusia 26 

sampai dengan 35 tahun sebanyak 38 orang (38%), responden yang 

berusia 36 sampai dengan 45 tahun sebanyak 16 orang (16%), dan 

responden yang berusia lebih dari 46 tahun sebanyak 10 orang (10%). 
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. 
Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah 
Responden Prosentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 32 32 
ABRI/POLRI/PNS 9 9 

Wiraswasta 21 21 
Ibu Rumah Tangga 6 6 
Karyawan Swasta 18 18 

Pensiunan  14 14 
Jumlah 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan pelajar atau 

mahasiswa sebanyak 32 orang (32%), responden dengan pekerjaan 

ABRI/POLRI/PNS sebanyak 9 orang (9%), Wiraswata sebanyak 21 

orang (21%), Ibu rumah tangga sebanyak 6 orang (6%), responden yang 

bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 18 orang (18%), sedangkan 

responden pensiunan karyawan sebanyak 14 orang (14%). 

d.  Profil responden berdasarkan frekwensi  nasabah pernah melakukan 

mobile banking.  

Profil responden berdasarkan frekwensi nasabah dalam 

menggunakan mobile banking dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 5. 
Profil responden berdasarkan frekwensi penggunaan mobile 

banking 
Frekwensi menggunakan 

mobile banking Responden Prosentase 
(%) 

2-4 41 41 
5-7 27 27 
>8 32 32 

Jumlah 100 100 
         Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

       Berdasarkan data profil responden berdasarkan frekwensi 

menggunakan mobile banking dalam satu bulan 2-4 kali sebanyak 41 

orang dengan prosentase 41%, sedangkan yang menggunakan 5-7 

kali sebanyak 27 orang dengan prosentase 27%, dan yang 

menggunakan >8 kali sebanyak 32 orang dengan prosentase 32%. 

B. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian yang menggunakan suatu instrumen 

berupa kuesioner diperlukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Hal ini sangat penting untuk menentukan 

apakah alat pengukuran tersebut dapat digunakan atau tidak dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan sehingga bisa diperoleh hasil pengujian 

hipotesis yang tepat sasaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan instrumen 

penelitian yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 

1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas data pre-test dari 50 responden yang dilakukan  

menggunakan software SPSS for windows dapat dilihat dalam Tabel 6 

berikut. 
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Tabel 6. 
Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel Item 
Pernyataan r hitung r min Kriteria 

Persepsi 
Teknologi 

Informasi (X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 

0,752 
0,863 
0,808 
0,896 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Kemudahan 
Penggunaan 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 

0,708 
0,778 
0,751 
0,691 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Risiko 
Transaksi 

 (X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,713 
0,853 
0,744 
0,755 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Fitur Layanan 
 (X4) 

X4.1 
X4.2 
X4.3 
X4.4 

0,842 
0,824 
0,764 
0,713 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Minat Ulang 
Menggunakan 

(Y)  

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 

0,839 
0,884 
0,778 

0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid  

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil uji validitas data pre-test pada Tabel 6 

menggunakan korelasi pearson product moment menunjukkan bahwa nilai 

r hitung nilainya positif dan lebih dari 0,3, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kuesioner terbukti valid, artinya bahwa butir  pernyataan 

(instrumen) dalam kuesioner tersebut dapat mengukur persepsi teknologi 

informasi (X1), kemudahan penggunaan (X2),  risiko transaksi (X3), fitur 

layanan (X4) dan minat ulang menggunakan (Y). Oleh karena itu, 

keseluruhan butir akan digunakan dalam pengambilan data selanjutnya. 
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Hasil uji validitas data akhir dari 100 responden  dapat dilihat dalam 

Tabel 7. 

Tabel 7. 
Hasil Uji Validitas Data Akhir  

Variabel Item 
Pernyataan r hitung r min Kriteria 

Persepsi 
Teknologi 

Informasi (X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 

0,800 
0,751 
0,700 
0,674 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Kemudahan 
Penggunaan 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 

0,735 
0,753 
0,750 
0,729 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Risiko 
Transaksi 

 (X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,793 
0,838 
0,768 
0,770 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Fitur Layanan 
 (X4) 

X4.1 
X4.2 
X4.3 
X4.4 

0,888 
0,877 
0,648 
0,702 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Minat Ulang 
Menggunakan 

(Y)  

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 

0,828 
0,828 
0,789 

0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid  

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil uji validitas data akhir pada Tabel 7 

menggunakan korelasi pearson product moment menunjukkan bahwa nilai 

r hitung nilainya positif dan lebih dari 0,3, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kuesioner terbukti valid, artinya bahwa butir  pernyataan 

(instrumen) dalam kuesioner tersebut dapat mengukur variabel persepsi 

teknologi informasi (X1), kemudahan penggunaan (X2),  risiko transaksi 

(X3), fitur layanan (X4) dan minat ulang menggunakan (Y). 

 



44 
 

 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas data pre-test (50 responden) yang dilakukan 

dengan alat bantu software SPSS for windows dapat dilihat pada Tabel 8 

berikut. 

Tabel 8. 
Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel 
Item 

pertany
aan 

Cronbac
h’s 

Alpha 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Nilai 
Relia
bilitas 
mini
mal 

Kriteria 

Persepsi 
Teknologi 
Informasi 

(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 

0,843 

0,874 
0,771 
0,806 
0,747 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Kemudahan 
Penggunaan 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 

0,711 

0,666 
0,606 
0,653 
0,667 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel  
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Risiko 
Transaksi 

 (X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,761 

0,726 
0,619 
0,716 
0,752 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Fitur 
Layanan 

(X4) 

X4.1 
X4.2 
X4.3 
X4.4 

0,792 

0,692 
0,707 
0,752 
0,803 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel  
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Minat 
Ulang 

Menggunak
an (Y) 

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 0,780 

0,727 
0,601 
0,757 

0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk data pre-test pada Tabel 8, 

menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,6 dan Cronbach’s Alpha if Item Delected > 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner terbukti reliabel, artinya butir pernyataan 

dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur variabel persepsi 
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teknologi informasi (X1), kemudahan penggunaan (X2),  risiko transaksi 

(X3), fitur layanan (X4) dan minat ulang menggunakan (Y). Sehingga dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

Hasil uji reliabilitas data akhir (100 responden) dapat dilihat pada 

Tabel 9. 

Tabel 9. 
Hasil Uji Reliabilitas Data Akhir 

Variabel 
Item 

pertany
aan 

Cronbac
h’s 

Alpha 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Nilai 
Relia
bilitas 
mini
mal 

Kriteria 

Persepsi 
Teknologi 
Informasi 

(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 

0,708 

0,636 
0,618 
0,656 
0,664 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel  
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Kemudahan 
Penggunaan 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 
X2.4 

0,725 

0,652 
0,675 
0,658 
0,672 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Risiko 
Transaksi 

 (X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0,797 

0,736 
0,703 
0,788 
0,760 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Fitur 
Layanan 

(X4) 

X4.1 
X4.2 
X4.3 
X4.4 

0,793 

0,654 
0,664 
0,804 
0,797 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Minat 
Ulang 

Menggunak
an (Y) 

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 0,743 

0,661 
0,656 
0,658 

0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel  

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk data akhir pada Tabel 9, 

menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,6 dan Cronbach’s Alpha if Item Delected > 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner terbukti reliabel, artinya butir pernyataan 
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dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur variabel persepsi 

teknologi informasi (X1), kemudahan penggunaan (X2),  risiko transaksi 

(X3), fitur layanan (X4) dan minat ulang menggunakan (Y). 

C. Analisis Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
p-value Keterangan 

Persepsi 
Teknologi 
Informasi 

(X1) 
0,244 0,012 Positif dan Signifikan 

Kemudahan 
Penggunaan 

(X2) 
0,198 0,039 Positif dan Signifikan 

Risiko Transaksi 
(X3) 0,221 0,026 Positif dan Signifikan 

Fitur Layanan 
(X4) 0,181 0,040 Positif dan Signifikan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 10, dapat dituliskan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = 0,244X1 + 0,198X2 + 0,221X3 + 0,181X4 

a. Standardized coefficients beta dari variabel persepsi teknologi 

informasi (X1) bernilai 0,244 dan bertanda positif, artinya jika terjadi 
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peningkatan pada variabel persepsi teknologi informasi (X1) maka 

minat ulang menggunakan mobile banking (Y) juga akan meningkat. 

b. Standardized coefficients beta dari variabel kemudahan penggunaan 

(X2) bernilai 0,198 dan bertanda positif, artinya jika terjadi peningkatan 

pada variabel kemudahan penggunaan (X2) maka minat ulang 

menggunakan mobile banking (Y) juga akan meningkat. 

c. Standardized coefficients beta dari variabel risiko transaksi (X3) 

bernilai 0,221 dan bertanda positif, artinya jika terjadi peningkatan pada 

variabel risiko transaksi (X3) maka minat ulang menggunakan mobile 

banking (Y) juga akan meningkat. 

d. Standardized coefficients beta dari variabel fitur layanan (X4) bernilai 

0,181 dan bertanda positif, artinya jika terjadi peningkatan pada 

variabel fitur layanan (X1) maka minat ulang menggunakan mobile 

banking (Y) juga akan meningkat. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan Tabel 10, diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri 

dari persepsi teknologi informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi 

dan fitur layanan menghasilkan nilai Standardized Coefficients Beta yang 

bernilai positif dan p-value kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, 

yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

a. Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi (X1) terhadap Minat Ulang 

Menggunakan mobile banking (Y)  
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Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

0,244 dengan nilai p-value sebesar 0,012 (< 0,05). Hal ini berarti 

variabel persepsi teknologi informasi (X1) memberi pengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat ulang nasabah untuk menggunakan 

mobile banking (Y).  

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan mobile banking terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa 

teknologi mobile banking yang ditawarkan pihak bank dipersepsikan 

baik oleh nasabah. Mobile banking sangat membantu nasabah dalam 

kegiatan transaksi keuangan karena nasabah tidak perlu datang ke bank 

untuk melakukan transaksi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Amijaya (2010) dan Supriyadi (2013) 

yang menyatakan persepsi teknologi informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat ulang menggunakan internet banking. 

b. Pengaruh Kemudahan Penggunaan (X2) terhadap Minat Ulang 

Menggunakan mobile banking (Y). 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

0,198 dengan nilai p-value sebesar 0,039 (< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kemudahan penggunaan (X2) memberi pengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat ulang nasabah menggunakan mobile 

banking (Y).  
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Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan mobile banking terdukung. Teknologi mobile banking 

dapat digunakan dimana pun dan pengoperasianya mudah digunakan 

oleh nasabah untuk melakukan berbagai macam transaksi yang 

dibutuhkan. Dari kemudahan yang ditawarkan layanan ini, minat ulang 

menggunakan kembali mobile banking sangat tinggi. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2013) yang 

menyatakan kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat ulang  menggunakan internet banking. 

c. Pengaruh Risiko Transaksi (X3) terhadap Minat Ulang Menggunakan 

Mobile banking (Y). 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

0,221 dengan nilai p-value sebesar 0,026 (< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel risiko transaksi (X3) memberi pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat ulang nasabah menggunakan mobile banking 

(Y). 

 Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa risiko 

transaksi berpengaruh positif terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan mobile banking terdukung. Hal ini menunjukkan 

penggunaan mobile banking tidak memiliki risiko yang tinggi. Bank 

menjamin keamanan layanan mobile banking dari bahaya virus dan 

keamanan data nasabah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 



50 
 

 

dilakukan oleh Amijaya (2010) dan Supriyadi (2013) yang menyatakan 

risiko transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang 

menggunakan internet banking. 

d. Pengaruh Fitur Layanan (X4) terhadap Minat Ulang Menggunakan 

mobile banking (Y). 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

0,181 dengan nilai p-value sebesar 0,040 (< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel fitur layanan (X4) memberi pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat ulang nasabah menggunakan mobile banking 

(Y).  

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa fitur layanan 

berpengaruh positif terhadap minat ulang nasabah menggunakan mobile 

banking terdukung. Hal ini menunjukkan fasilitas transaksi yang 

lengkap dalam mobile banking sesuai dengan kebutuhan nasabah, 

sehingga nasabah merasa puas dalam menggunakan mobile banking dan 

bersedia menggunakannya kembali dalam setiap transaksi keuangan. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Sakti (2013) yang menyatakan fitur layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat ulang menggunakan anjungan tunai mandiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

persepsi teknologi informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi, dan 

fitur layanan terhadap minat ulang menggunakan mobile banking di 

Purworejo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi teknologi informasi berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 

minat ulang menggunakan mobile banking.  

2. Kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat ulang menggunakan mobile banking. 

3. Risiko transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking. 

4. Fitur layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking. 

 
B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang bisa diperbaiki untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

keterbatasan objek penelitian yang hanya dilakukan pada subyek penelitian 

pengguna mobile banking bank BRI di Purworejo yang digunakan sebagai 

sampel. Sehingga wilayah generalisasi hasil penelitian tidak dapat digunakan  
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sebagai dasar kesimpulan secara umum, karena menjelaskan minat ulang 

menggunakan mobile banking pada nasabah bank BRI di Purworejo saja.  

C. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi tambahan bukti empiris bagi teori 

yang melandasi hubungan yang telah digambarkan dalam model 

penelitian. Karena penelitian ini telah dapat membuktikan pengaruh 

persepsi teknologi informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi 

dan fitur layanan terhadap minat ulang menggunakan mobile banking di 

Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Supriyadi (2013), yang menyatakan bahwa variabel persepsi teknologi 

informasi, kemudahan penggunaan, risiko transaksi, dan fitur layanan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang 

menggunakan. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi teknologi 

informasi mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap minat ulang 

menggunakan mobile banking. Maka disarankan agar pihak bank dapat 

terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas teknologi mobile banking 

agar nasabah semakin puas sehingga terus menggunakan mobile banking, 

saat ini mobile banking merupakan salah satu bentuk layanan bank yang 

sangat dibutuhkan oleh para nasabah karena layanan ini membuat 
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nasabah mampu melakukan transaksi perbankan (misalnya melihat 

informasi rekening) tanpa harus pergi ke bank. 

Kemudahan penggunaan menjadi pertimbangan nasabah dalam 

menggunakan layanan mobile banking. Semakin mudah mobile banking 

dioperasikan tentu nasabah akan berminat untuk terus menggunakannya. 

Oleh karena itu pihak bank perlu untuk terus berinovasi agar mobile 

banking semakin mudah untuk digunakan. Selain itu bank juga 

diharapkan terus aktif mempromosikan layanan mobile banking baik 

melalui brosur, iklan maupun dengan penawaran langsung kepada 

nasabah. 

Dari begitu banyak kemudahan yang ditawarkan layanan mobile 

banking, tentu memiliki risiko. Risiko menjadi salah satu pertimbangan 

nasabah dalam menggunakan mobile banking. Untuk itu bank selaku 

penyedia layanan harus menjamin keamanan data nasabah setiap 

melakukan transaksi keuangan serta memperkecil risiko mobile banking 

dari bahaya virus. Bank juga harus memberikan informasi lengkap 

kepada nasabah tentang risiko dari mobile banking dan dari informasi 

tersebut nasabah dapat melakukan langkah antisipasi untuk 

meminimalkan risiko yang mungkin dapat merugikan nasabah dan lebih 

berhati-hati saat menggunakan mobile banking. 

Fitur layanan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel 

minat ulang menggunakan mobile banking. Mobile banking menjadi 

sangat terkenal karena kemudahan serta kelengkapan fitur layanan yang 
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ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah dapat mengakses 

rekening, melakukan pembayaran tagihan, dan melakukan transfer uang 

melalui handphone. Maka diharapkan pihak bank terus mengupdate fitur-

fitur yang dibutuhkan oleh nasabah. Adanya kelengkapan fitur akan 

memudahkan nasabah dalam melakukan setiap transaksi keuangan 

sehingga nasabah akan terus menggunakan mobile banking. 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Yth, Bapak/ibu/Saudara Responden 

di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Saya adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Purworejo yang saat ini sedang melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan 

Penggunaan, Risiko Transaksi, dan Fitur Layanan terhadap Minat Ulang 

Nasabah dalam menggunakan Mobile Banking”.  

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon dengan hormat 

Bapak/ibu/saudara/i berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan 

yang terlampir sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. Kesanggupan dan 

kebenaran informasi atau jawaban anda merupakan bantuan yang sangat berharga 

bagi kelancaran studi dan penelitian ini. Data yang diperoleh dari pengisian 

kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas partisipasi dan 

kerja sama yang diberikan saya ucapkan banyak terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Hormat saya 

 

 

Riski Aryandi 

NIM 112210003 
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KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

1. Nama Responden : 

2. Jenis Kelamin     

a. Pria 

b. Wanita 

3. Umur Responden    

a. 16-25 tahun 

b. 26-35 tahun 

c. 36-45 tahun 

d. >46 tahun 

4. Pekerjaan   

a. Pelajar/mahasiswa 

b. ABRI/POLRI/PNS 

c. Wiraswasta 

d. Ibu rumah tangga 

e. Karyawan Swasta 

f. Pensiunan 

5. Apakah anda pernah menggunakan mobile banking ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Berapa kali anda menggunakan mobile banking dalam satu bulan : ........ 

kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

KUESIONER 

 

Beri tanda silang (x) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda 

terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini, dengan pedoman: STS= Sangat Tidak 

Setuju, TS= Tidak Setuju, RR= Ragu-ragu, S= Setuju, dan SS= Sangat Setuju. 

 
A. Persepsi Teknologi Informasi 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Saya menggunakan mobile banking 
karena kecepatan dalam bertransaksi. 

     

2 Mobile banking memiliki banyak manfaat 
bagi saya. 

     

3 Transaksi dengan menggunakan mobile 
banking dapat menghemat waktu dan 
biaya. 

     

4 Teknologi mobile banking sangat 
membantu aktivitas perbankan saya, 
sehingga tidak perlu ke bank. 

     

 

B. Kemudahan Penggunaan mobile banking 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Menggunakan mobile banking dapat 
menghemat waktu saya karena tidak perlu 
mengantri di bank. 

     

2 Mobile banking dapat melakukan segala 
macam transaksi yang saya butuhkan. 

     

3 Mobile banking mudah dioperasikan oleh 
nasabah. 

     

4 Mobile banking sangat fleksibel karena 
dapat digunakan di mana pun dan kapan 
pun. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C. Risiko Transaksi 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Mobile banking tidak memiliki risiko 
yang tinggi. 

     

2 Keamanan bertransaksi menggunakan 
mobile banking dapat diandalkan. 

     

3 Mobile banking memiliki keamanan yang 
baik dari bahaya virus. 

     

4 Bank menjamin keamanan transaksi yang 
dilakukan melalui mobile banking. 

     

 

D. Fitur Layanan mobile banking 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Bank menyediakan fasilitas transaksi yang 
lengkap dalam mobile banking. 

     

2 Fasilitas mobile banking yang disediakan 
cukup lengkap sesuai dengan kebutuhan 
nasabah. 

     

3 Mobile banking dapat memenuhi hampir 
semua kebutuhan nasabah dalam 
melakukan transaksi keuangan. 

     

4 Biaya penggunaan mobile banking sangat 
murah. 

     

 

E. Minat Menggunakan Kembali mobile banking 

No Pernyataan STS TS RR S SS 

1 Saya berminat untuk terus menggunakan 
mobile banking di masa yang akan 
datang. 

     

2 Saya merasa puas dalam menggunakan 
mobile banking karena memberikan 
kemudahan dalam kegiatan transaksi. 

     

3 Saya merekomendasikan kepada orang 
lain untuk melakukan transaksi melalui 
mobile banking.  

     

 

  



 
 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PRETEST 

1. Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .464** .380** .566** .752** 

Sig. (2-tailed)  .001 .007 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation .464** 1 .707** .740** .863** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.3 Pearson Correlation .380** .707** 1 .662** .808** 

Sig. (2-tailed) .007 .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.4 Pearson Correlation .566** .740** .662** 1 .896** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

X1 Pearson Correlation .752** .863** .808** .896** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 4 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 4.22 .648 50 

X1.2 4.38 .530 50 

X1.3 4.34 .519 50 

X1.4 4.28 .607 50 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 13.00 2.204 .530 .874 

X1.2 12.84 2.178 .757 .771 

X1.3 12.88 2.312 .673 .806 

X1.4 12.94 1.935 .793 .747 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.22 3.644 1.909 4 

 

2. Kemudahan Penggunaan (X2) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .386** .360* .344* .708** 

Sig. (2-tailed)  .006 .010 .015 .000 

N 50 50 50 50 50 

X2.2 Pearson Correlation .386** 1 .454** .428** .778** 

Sig. (2-tailed) .006  .001 .002 .000 

N 50 50 50 50 50 



 
 

 

X2.3 Pearson Correlation .360* .454** 1 .322* .751** 

Sig. (2-tailed) .010 .001  .023 .000 

N 50 50 50 50 50 

X2.4 Pearson Correlation .344* .428** .322* 1 .691** 

Sig. (2-tailed) .015 .002 .023  .000 

N 50 50 50 50 50 

X2 Pearson Correlation .708** .778** .751** .691** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.711 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 4.46 .503 50 

X2.2 4.26 .527 50 

X2.3 4.26 .565 50 

X2.4 4.22 .465 50 



 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 12.74 1.462 .469 .666 

X2.2 12.94 1.323 .565 .606 

X2.3 12.94 1.323 .496 .653 

X2.4 12.98 1.530 .469 .667 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

17.20 2.286 1.512 4 

3. Risiko Transaksi (X3) 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .599** .332* .345* .713** 

Sig. (2-tailed)  .000 .019 .014 .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.2 Pearson Correlation .599** 1 .571** .474** .853** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.3 Pearson Correlation .332* .571** 1 .392** .744** 

Sig. (2-tailed) .019 .000  .005 .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.4 Pearson Correlation .345* .474** .392** 1 .755** 

Sig. (2-tailed) .014 .001 .005  .000 

N 50 50 50 50 50 

X3 Pearson Correlation .713** .853** .744** .755** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 



 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.761 4 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.84 .468 50 

X3.2 4.04 .533 50 

X3.3 4.12 .521 50 

X3.4 4.12 .627 50 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 12.28 1.838 .523 .726 

X3.2 12.08 1.504 .713 .619 

X3.3 12.00 1.714 .539 .716 

X3.4 12.00 1.551 .496 .752 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.12 2.720 1.649 4 

 



 
 

 

 

4. Fitur Layanan (X4) 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 

X4.1 Pearson Correlation 1 .789** .475** .383** .842** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .006 .000 

N 50 50 50 50 50 

X4.2 Pearson Correlation .789** 1 .457** .349* .824** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .013 .000 

N 50 50 50 50 50 

X4.3 Pearson Correlation .475** .457** 1 .484** .764** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X4.4 Pearson Correlation .383** .349* .484** 1 .713** 

Sig. (2-tailed) .006 .013 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

X4 Pearson Correlation .842** .824** .764** .713** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 



 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.792 4 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X4.1 4.06 .652 50 

X4.2 3.90 .647 50 

X4.3 3.82 .629 50 

X4.4 3.90 .678 50 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 11.62 2.363 .695 .692 

X4.2 11.78 2.420 .667 .707 

X4.3 11.86 2.613 .577 .752 

X4.4 11.78 2.665 .478 .803 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.68 4.181 2.045 4 

 

5. Minat Ulang Menggunakan (Y) 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .610** .443** .839** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 50 50 50 50 

Y1.2 Pearson Correlation .610** 1 .584** .884** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 



 
 

 

Y1.3 Pearson Correlation .443** .584** 1 .778** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 50 50 50 50 

Y Pearson Correlation .839** .884** .778** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.780 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 4.32 .551 50 

Y1.2 4.20 .535 50 

Y1.3 4.24 .431 50 

 

 

 

 



 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1.1 8.44 .741 .600 .727 

Y1.2 8.56 .700 .703 .601 

Y1.3 8.52 .949 .571 .757 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12.76 1.615 1.271 3 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA AKHIR 
1. Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 total.x1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .491** .347** .365** .800** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .491** 1 .380** .331** .751** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .347** .380** 1 .399** .700** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X1.4 Pearson Correlation .365** .331** .399** 1 .674** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

total.x1 Pearson Correlation .800** .751** .700** .674** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.708 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 4.17 .620 100 

X1.2 4.15 .479 100 

X1.3 4.25 .458 100 

X1.4 4.10 .414 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 12.50 1.061 .530 .636 

X1.2 12.52 1.303 .539 .618 

X1.3 12.42 1.398 .476 .656 

X1.4 12.57 1.480 .467 .664 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.67 2.122 1.457 4 

 

 

2. Kemudahan Penggunaan (X2) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 total.x2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .396** .408** .454** .735** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .396** 1 .427** .349** .753** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 



 
 

 

X2.3 Pearson Correlation .408** .427** 1 .379** .750** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X2.4 Pearson Correlation .454** .349** .379** 1 .729** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

total.x2 Pearson Correlation .735** .753** .750** .729** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.725 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 4.42 .516 100 

X2.2 4.09 .653 100 

X2.3 3.94 .600 100 

X2.4 4.20 .586 100 

 
 
 
 



 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 12.23 1.997 .545 .652 

X2.2 12.56 1.764 .500 .675 

X2.3 12.71 1.844 .524 .658 

X2.4 12.45 1.907 .499 .672 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

16.65 3.058 1.749 4 

 
3. Risiko Transaksi (X3) 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 total.x3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .734** .394** .442** .793** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.2 Pearson Correlation .734** 1 .466** .495** .838** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.3 Pearson Correlation .394** .466** 1 .496** .768** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X3.4 Pearson Correlation .442** .495** .496** 1 .770** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

total.x3 Pearson Correlation .793** .838** .768** .770** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
 
 



 
 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.797 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.83 .493 100 

X3.2 3.96 .511 100 

X3.3 3.80 .603 100 

X3.4 4.09 .534 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 11.85 1.785 .635 .736 

X3.2 11.72 1.678 .700 .703 

X3.3 11.88 1.662 .540 .788 

X3.4 11.59 1.759 .581 .760 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.68 2.866 1.693 4 

 



 
 

 

4. Fitur Layanan (X4) 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 total.x4 

X4.1 Pearson Correlation 1 .861** .368** .458** .888** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X4.2 Pearson Correlation .861** 1 .421** .383** .877** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X4.3 Pearson Correlation .368** .421** 1 .387** .648** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X4.4 Pearson Correlation .458** .383** .387** 1 .702** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

total.x4 Pearson Correlation .888** .877** .648** .702** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.793 4 



 
 

 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X4.1 4.06 .664 100 

X4.2 3.95 .642 100 

X4.3 4.11 .469 100 

X4.4 3.79 .574 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 11.85 1.705 .756 .654 

X4.2 11.96 1.776 .742 .664 

X4.3 11.80 2.545 .462 .804 

X4.4 12.12 2.288 .483 .797 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.91 3.456 1.859 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Minat Ulang Menggunakan mobile banking (Y) 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y1.3 total.y 

Y1.1 Pearson Correlation 1 .491** .501** .828** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y1.2 Pearson Correlation .491** 1 .506** .828** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y1.3 Pearson Correlation .501** .506** 1 .789** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

total.y Pearson Correlation .828** .828** .789** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 
Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.743 3 

 
 
 
 



 
 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1.1 4.18 .539 100 

Y1.2 4.28 .533 100 

Y1.3 4.20 .426 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1.1 8.48 .697 .569 .661 

Y1.2 8.38 .703 .573 .656 

Y1.3 8.46 .857 .583 .658 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12.66 1.499 1.224 3 

 
 

  



 
 

 

HASIL UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X4, X2, X1, X3a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .618a .382 .356 .32747 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.304 4 1.576 14.696 .000a 

Residual 10.188 95 .107   

Total 16.491 99    

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3    

b. Dependent Variable: Y     
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .840 .447  1.879 .063 

X1 .274 .107 .244 2.561 .012 

X2 .185 .089 .198 2.088 .039 

X3 .213 .094 .221 2.262 .026 

X4 .159 .077 .181 2.077 .040 

a. Dependent Variable: Y     
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