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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan penggunaan, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko 

terhadap minat penggunaan internet banking. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode convenience sampling. Populasi dan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri cabang 

Slamet Riyadi Surakarta, yang berjumlah 100 responden. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Persepsi 

kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. Persepsi keamanan sangat mempengaruhi minat penggunaan internet banking. 

Persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 

Persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Secara 

bersamaan menunjukkan ada pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap 

minat penggunaan internet banking. Hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) 

menunjukkan bahwa keduanya dipersepsikan kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, dan persepsi risiko dapat 

menjelaskan variabilitas minat dalam penggunaan internet banking. 

 

Kata kunci:  Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi keamanan, 

persepsi kepercayaan, persepsi risiko dan minat dalam penggunaan 

internet banking 

 

Abstract 

This research aim to analyses influence of perceived usefulness, perceived ease of use, 

perceived of security, perceived of trust, and perceived of risk to the interest in the use 

of internet banking. This research use descriptive quantitative research type with 

method of convenience sampling. Population and of sample which used in this research 

is customers of Bank Mandiri branch of Slamet Riyadi Surakarta, amounting to 100 

respondents. Method analyses data the used is multiple linear regression analysis. 

Results of research indicate that perceived usefulness is influence on the interest in the 

use of internet banking. Perceived ease of use is no influence on the interest in the use 

of internet banking. Perceived of security is influence on the interest in the use of 

internet banking. Perceived of trust is influence on the interest in the use of internet 

banking. Perceived of risk is no influence on the interest in the use of internet banking. 

The simultaneously show there is influence of perceived usefulness, perceived ease of 

use, perceived of security, perceived of trust, and perceived of risk on the interest in the 

use of internet banking. Result of the examination coefficient of determinacy (R
2
) 

indicating they are perceived usefulness, perceived ease of use, perceived of security, 
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perceived of trust, and perceived of risk can explain variability the interest in the use of 

internet banking. 

 

Keywords:  Perceived usefulness, perceived ease of use, perceived of security, perceived 

of trust, perceived of risk and the interest in the use of internet banking 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi saat ini semakin berkembang seiring dengan 

berkembangnya zaman. Tidak dapat dipungkiri lagi, dengan adanya teknologi yang 

serba canggih segalanya menjadi mudah dan cepat. Perkembangan sistem teknologi 

informasi ini mendorong munculnya peluang bisnis yang memanfaatkan layanan 

internet karena dirasa lebih efisien dan efektif terutama jika  dilihat  dari  segi  

penghematan  waktu.  Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh 

signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Sehubungan dengan perkembangan 

teknologi informasi memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan berbagai 

macam transaksi keuangan.  

Perkembangan sistem teknologi informasi ini pun  berpengaruh dalam dunia 

perbankan, salah satunya ialah munculnya layanan internet banking. Bank di 

Indonesia memasuki dunia maya yaitu internet banking yang merupakan salah satu 

produk dari elektronik banking atau E-Banking, yang merupakan bentuk layanan 

perbankan melalui media elektronik. E-Banking pada dasarnya merupakan suatu 

kontak transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan 

media internet dan media elektronik. 

 Internet banking memberikan keuntungan bagi nasabah maupun bank. Bagi 

nasabah, internet banking menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan 

transaksi perbankan di manapun nasabah berada dan kapanpun nasabah ingin 

bertransaksi. Internet banking menghilangkan batas ruang dan waktu. Selain itu 

internet banking dapat diakses dari mana saja di seluruh Indonesia atau bahkan dari 

seluruh penjuru dunia. Keuntungan dari menyediakan layanan ini bagi pihak bank 

adalah internet banking bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur 

dibanding membuka outlet ATM (Mayasari, dkk. 2011). 

Saat ini internet banking menjadi perhatian utama dan senjata yang revolusioner 

strategis operasional bank, untuk mendelivery maupun untuk persaingan antar bank. 

Online banking diperkenalkan sebagai channel dimana nasabah bank dapat 
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melakukan aktivitas finansial perbankan secara elektronik melalui website bank. 

Nasabah dapat melakukan transaksi non cash setiap saat dengan mudah dan nyaman 

dengan mengakses melalui komputer (jaringan internet). Inovasi pelayanan 

perbankan melalui teknologi internet banking diharapkan dapat menekan 

transactional cost dan antrian yang terjadi di kantor-kantor bank. 

Internet banking dalam pelaksanaannya tetap berhubungan dengan teknologi 

informasi. Istilah teknologi informasi seringkali rancu dengan istilah sistem 

informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan 

istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, 

pemakai, dan manajemen. Ada beberapa teori perilaku yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengkaji proses penerimaan pelaksanaan sistem informasi oleh 

pengguna akhir, salah satu yang paling sering digunakan adalah Technology 

Acceptance Model (TAM).  

TAM adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam 

literatur sistem informasi. TAM merupakan model penelitian yang paling sering 

digunakan untuk meneliti adopsi teknologi informasi. Lee, et al. (dalam Hendra dan 

Iskandar, 2016) menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, TAM 

merupakan model yang paling popular dan banyak digunakan dalam berbagai 

penelitian yang berkaitan dengan proses adopsi suatu teknologi informasi yang 

digunakan. TAM dikembangkan untuk menjelaskan perilaku penggunaan komputer. 

Secara garis besar, TAM diartikan sebagai teori dalam sistem informasi yang 

menggambarkan perilaku pengguna dalam menerima dan menggunakan teknologi 

baru (Saomi, dalam Hendra dan Iskandar, 2016). 

TAM merupakan kerangka yang telah dikembangkan oleh Fred D. Davis pada 

tahun 1986. Model Davis di adaptasi dari Theory Reasoned Action (TRA) yang 

berasumsi bahwa sesorang mengadopsi suatu teknologi pada umumnya ditentukan 

oleh proses kognitif dan bertujuan untuk memuaskan pemakainya atau 

memaksimalkan kegunaan teknologi tersebut. Menurut Hendra dan Iskandar (2016) 

menyatakan bahwa TAM digunakan untuk meneliti dan mengukur faktor yang 

mempengaruhi keputusan seseorang apakah menerima atau menolak teknologi 

informasi tersebut.  
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Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis yang menjelaskan bahwa 

perilaku pengguna komputer yaitu berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap 

(attitude), keinginan (intention), dan hubungan perilaku pengguna (user behaviour 

relationship). Tujuan model ini untuk menjelaskan faktor‐faktor utama dari perilaku 

pengguna terhadap penerimaan pengguna teknologi. Secara lebih terinci menjelaskan 

tentang penerimaan TI dengan dimensi‐dimensi tertentu yang dapat mempengaruhi 

diterimanya TI oleh pengguna (user). 

TAM banyak digunakan untuk memprediksi tingkat akseptasi pemakai (user 

acceptance) dan pemakaian yang berdasarkan persepsi terhadap kemudahan 

penggunaan teknologi informasi (perceived usefulness) dengan mempertimbangkan 

kemudahan dalam penggunaan TI (perceived ease of use). Resiko (risk) transaksi dan 

kelengkapan fitur layanan internet banking merupakan hal yang sangat 

dipertimbangkan dalam melakukan transaksi maya (virtual) karena jarak, 

kemampuan teknologi dalam memfasilitasi transaksi, layanan yang tidak bertatap 

muka dengan teller/customer service dan banyak hal yang dipertimbangkan nasabah 

bank dalam transaksi melalui internet banking. 

Nasabah bank di Indonesia masih banyak yang menggunakan internet banking 

hanya sekedar melihat saldo, oleh sebab itu bank perlu meningkatkan strategi agar 

semakin banyak nasabah yang menggunakan internet dengan tujuan agar value yang 

diberikan nasabah bank semakin tinggi. Transaksi e-payment dapat lebih 

dikembangkan dalam aktivitas bisnis sehingga nasabah bank benar-benar merasakan 

manfaat internet banking ini. Suatu produk atau jasa mungkin sudah tersedia untuk 

beberapa waktu, tetapi yang penting bagi bank adalah memahami perilaku konsumen 

belajar tentang produk untuk pertama kalinya dan memutuskan apakah akan 

mengadopsinya, karena fasilitas internet banking tergolong baru bagi masyarakat. 

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi konsumen menggunakan 

fasilitas yang telah disediakan bank, diharapkan mampu memberikan nilai tambah 

yang maksimal bagi konsumen, pada akhirnya memberikan keunggulan bersaing 

(competitive advantage) bagi perusahaan. 

Secara garis besar, dengan memanfaatkan internet banking banyak keuntungan 

yang akan diperoleh penggunanya terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan 

tenaga yang dapat dihemat karena internet banking jelas dapat dilakukan di mana 
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saja sepanjang penggunanya memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan 

internet banking tersebut. Dengan berbagai manfaat yang diciptakan internet 

banking, tentunya para pengguna internet banking dari tahun ke tahun akan semakin 

meningkat. Namun, fasilitas ini tidak sepenuhnya digunakan oleh masyarakat 

Indonesia. 

Masyarakat Indonesia masih menyukai untuk melakukan transaksi secara 

manual. Pihak bank dalam mempromosikan internet banking menyebutkan bahwa 

kecilnya resiko yang akan muncul, tetapi apabila diselidiki lebih lanjut, layanan ini 

juga mempunyai risiko yang dapat menurunkan minat pengguna layanan internet 

banking. Pihak perbankan sendiri perlu untuk mengkaji ulang dan perlu mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan 

memperbaiki layanan ini. 

Penelitian ini menganalisis tentang internet banking Mandiri yang disebabkan 

karena adanya fenomena atau masalah yang terjadi. Bank Mandiri merupakan salah 

satu bank di Indonesia yang mengoperasikan E-Banking (MIB Mobile) di Indonesia 

melalui situs https://ib.bankmandiri.co.id yang di amankan dengan enkripsi SSL 

128bit dan fasilitas firewall pada situsnya. Situs E-Banking (MIB Mobile) Mandiri 

sendiri relatif sukar di bobol, maka serangan lebih banyak di arahkan ke pelanggan 

bank Mandiri. Serangan pembobolan yang sering dilakukan kebanyakan 

menggunakan teknik social engineering. Tidak mengherankan, E-Banking Mandiri 

belakangan menggunakan teknologi one time password (OTP) melalui pendaftaran 

token PIN dalam mengauthentikasi customer yang ingin melakukan transaksi. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengetahui persepsi individu 

apa saja yang berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Penelitian 

ini menganalisis tentang minat menggunakan internet banking yang disebabkan 

karena adanya fenomena atau masalah yang terjadi. Banyak nasabah yang 

mempunyai fasilitas internet banking namun tidak pernah memanfaatkannya, 

dikarenakan pengoperasian sistem yang kadang terkesan rumit dan tidak semua 

orang paham cara menggunakannya.  

Penelitian tentang minat menggunakan teknologi (internet banking) antara lain 

telah dilakukan oleh Mayasari, dkk. (2011) dengan hasil penelitian diperoleh bahwa 

persepsi kemudahan menggunakan internet banking berpengaruh signifikan terhadap 

https://ib.bankmandiri.co.id/
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minat menggunakan internet banking. Rakhmawati dan Isharijadi (2013) menyatakan 

bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan 

internet banking. Ahmad dan Pambudi (2014) membuktikan bahwa persepsi 

manfaat/kegunaan dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat 

menggunakan internet banking. Dan Paganta, dkk. (2016) menyebutkan bahwa 

persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet 

banking. 

Adanya persepsi-persepsi tersebut akan menimbulkan niat nasabah untuk 

memutuskan apakah akan meggunakan mobile banking ataupun tidak. Dengan 

adanya penelitian ini, akan diketahui persepsi apa saja yang menjadikan nasabah 

memutuskan untuk menggunakan fasilitas mobile banking dan akan terlihat pula 

persepsi mana yang paling mempengaruhi dalam niat nasabah menggunakan mobile 

banking. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang menggunakan 

internet banking  pada  Bank  Mandiri cabang Slamet Riyadi Surakarta. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak 

97,839 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden dari jumlah populasi 

yang diambil yaitu 4.528 nasabah Bank  Mandiri cabang Slamet Riyadi 

Surakarta. Dalam melakukan pengambilan sampel, metode yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah teknik convenience sampling.  

2.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer dalam penelitian ini berasal dari responden, yaitu orang-orang yang 

merespon atau menjawab setiap pertanyaan penelitian. Data diambil dengan 

menggunakan kuesioner penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah tanggapan responden yang diperoleh dari hasil kuesioner 

tentang pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan, kepercayaan dan 

risiko yang disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 
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nasabah Bank Mandiri cabang Slamet Riyadi Surakarta yang menggunakan 

internet banking.  

2.3 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

2.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat penggunaan 

internet banking. Minat penggunaan internet banking adalah 

kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi 

(Jogiyanto, 2007). Adapun indikator yang digunakan untuk pengukuran 

persepsi kegunaan menurut Jogiyanto (dalam Rithmaya, 2016) adalah 

keinginan menggunakan internet banking di masa mendatang, kesesuaian 

penggunaan internet banking dengan kebutuhan, dukungan dalam 

menggunakan internet banking, dan keinginan merekomendasikan internet 

banking. 

2.3.2 Variabel Independen 

2.3.2.1 Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 

Menurut Jogiyanto (2007) persepsi kegunaan adalah sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

meningkatkan kinerja pekerjaanya. Adapun indikator yang 

digunakan untuk pengukuran persepsi kegunaan menurut Davis 

(dalam Setyowati & Respati, 2017) adalah pekerjaan selesai lebih 

cepat, produkvitas kerja meningkat, efektivitas kerja meningkat, 

menjadikan pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat. 

2.3.2.2 Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) 

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagaisuatu 

ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan 

mudah dipahami dan digunakan. Adapun indikator yang digunakan 

untuk pengukuran persepsi kegunaan menurut Davis (dalam 

Setyowati & Respati, 2017) adalah mudah dipelajari, dapat 

dikendalikan dengan mudah, jelas dan dapat dimengerti, fleksibel 

digunakan, cepat terampil menggunakannya dan mudah dipakai. 
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2.3.2.3 Persepsi Keamanan (Perceived Secure) 

Menurut Simons (dalam Rahardjo, 2005) keamanan informasi 

adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau 

paling tidak, mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang 

berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti 

fisik. Adapun indikator yang digunakan untuk pengukuran persepsi 

kegunaan menurut Rahardjo (dalam Ahmad dan Pambudi, 2014) 

adalah sistem keamanan bank, sistem kerahasiaan bank dan 

jaminan keamanan dan kerahasiaan. 

2.3.2.4 Persepsi Kepercayaan (Perceived Trust) 

Konsep kepercayaan berarti bahwa nasabah percaya terhadap 

keandalan pihak bank dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan 

akun nasabah (Pranidana, 2011). Adapun indikator yang digunakan 

untuk pengukuran persepsi kegunaan menurut Koufaris (dalam 

Tirtana dan Sari, 2014) adalah dapat dipercaya, mengedepankan 

kepentingan nasabah, menjaga nama baik dan berkomitmen tinggi, 

percaya informasi yang diberikan dan perhatian terhadap  kondisi 

nasabah. 

2.3.2.5 Persepsi Risiko (Perceived Risk) 

Menurut Pavlou (dalam Rithmaya, 2016) risiko didefinisikan 

sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk menderita kerugian 

dalam menerima hasil yang diinginkan. Adapun indikator yang 

digunakan untuk pengukuran persepsi kegunaan menurut Koufaris 

(dalam Rithmaya, 2016) adalah besarnya resiko, keamanan 

transaksi, kebutuhan transaksi dan jaminan keamanan dari bank. 

2.4 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Sebelum dilakukan uji hipotesis maka 

dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji realibilitas untuk mengukur 

seberapa handal kuesioner yang digunakan dan setelah pengujian tersebut 

dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan 

uji statistik t, uji statistik F, dan uji determinasi (R
2
). Setelah uji asumsi dan uji 

ketetapan maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan: 

α    : Konstanta 

β1 β2 β3 β4 : Koefisien regresi 

Y    : Minat penggunaan Internet Banking 

X1   : Persepsi Kegunaan 

X2   : Persepsi Kemudahan 

X3   : Persepsi Keamanan 

X4   : Persepsi Kepercayaan 

X5   : Persepsi Risiko 

e    : Error 

2.4.1 Uji R
2
 

Koefisien determinasi R
2 

pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini yang digunakan adjusted R
2 

berkisar antara nol dan satu. Jika 

nilai adjusted R
2
 makin mendekati satu maka makin baik kemampuan model 

tersebut dalam menjelaskan variabel independennya (Ghozali, 2013: 97). 

2.4.2 Uji F 

Uji F menurut Ghozali (2013: 84) pada umumnya untuk menunjukkan 

apakah dari semua variabel independen atau variabel bebas yang telah 

dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap 

variabel dependen atau terikat. Dalam pengujian hipotesis dari uji F, terdapat 

kriteria pengambilan keputusannya, sebagai berikut: 
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1) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

2) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

2.4.3 Uji T 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada variabel dependen secara nyata. Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 

secara individual dalam menerangkan variabel variabel dependen (Ghozali, 

2013: 98). Dalam penelitian ini menggunakan level of significance 0,05 (  = 

5%). Adapun kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai sign > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai sign < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan, 

kepercayaan dan risiko berpengaruh terhadap minat penggunaan Internet 

Banking yang hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Tabel Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Konstanta B thitung p-value 

Kegunaan (Perceived 

Usefulness) 

4,918 0,159 2,135 0,036 

Kemudahan (Perceived Ease 

of Use) 

 0,041 0,559 0,578 

Keamanan (Perceived Secure)  0,258 2,632 0,010 

Kepercayaan (Perceived Trust)  0,319 3,954 0,000 

Risiko (Perceived Risk) 
 -

0,127 

-1,056 0,295 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Dari hasil regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Y = 4,918 + 0,159PU + 0,041PEU + 0,258PS + 0,319PT - 0,127PR + e 

Adapun interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

Nilai konstanta dari model diperoleh nilai sebear 4,918. Menunjukkan 

bahwa variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, 

persepsi kepercayaan dan persepsi risiko bernilai 0 atau konstan, maka akan 

meningkatkan minat penggunaan internet banking.  

Koefisein regresi variabel persepsi kegunaan diperoleh sebesar 0,159 

dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

persepsi kegunaan akan meningkatkan minat penggunaan internet banking, dan 

atau sebaliknya. 

Koefisein regresi variabel persepsi kemudahan diperoleh sebesar 0,041 

dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

persepsi kemudahan akan meningkatkan minat penggunaan internet banking, 

dan atau sebaliknya. 

Koefisein regresi variabel persepsi keamanan diperoleh sebesar 0,258 

dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

persepsi keamanan akan meningkatkan minat penggunaan internet banking, dan 

atau sebaliknya. 

Koefisein regresi variabel persepsi kepercayaan diperoleh sebesar 0,319 

dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

persepsi kepercayaan akan meningkatkan minat penggunaan internet banking, 

dan atau sebaliknya. 



12 
 

Koefisein regresi variabel persepsi risiko diperoleh sebesar 0,127 dengan 

arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan persepsi 

risiko akan menurunkan minat penggunaan internet banking, dan atau 

sebaliknya. 

3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh dari tes signifikasi dengan bantuan 

program SPSS 22. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

R R Square Adjusted R Square 

0,562 0,316 0,267 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted R
2
 sebesar 

0,267. Hal ini berarti bahwa minat penggunaan internet banking sebesar 26,7% 

dapat dijelaskan oleh persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan, kepercayaan 

dan risiko, sedangkan sisanya sebesar 73,3% adalah variabel lain yang tidak 

terdapat dalam model. 

3.3 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan dengan uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah model 

yang digunakan tidak bisa sebagai dasar estimasi. Hasil uji F dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Simultan (F) 

Variabel Fhitung Ftabel Sig 

Kegunaan (Perceived Usefulness), 

Kemudahan (Perceived Ease of Use), 

Keamanan (Perceived Secure), Kepercayaan 

(Perceived Trust), Risiko (Perceived Risk) 

6,473 2,34 0,000 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 6,473 lebih besar dari 

Ftabel sebesar 2,34 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari 

persepsi kegunaan, kemudahan, keamanan, kepercayaan dan risiko terhadap 
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minat penggunaan internet banking. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model 

regresi yang dipergunakan adalah tepat (fit of goodnees). 

3.4 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Adapun hasil 

uji t ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel thitung ttabel Sig Keterangan 

Kegunaan (Perceived 

Usefulness) 

2,135 1,994 0,036 H1 

Diterima 

Kemudahan (Perceived Ease 

of Use) 

0,559 1,994 0,578 H2 Ditolak 

Keamanan (Perceived 

Secure) 

2,632 1,994 0,010 H3 

Diterima 

Kepercayaan (Perceived 

Trust) 

3,954 1,994 0,000 H4 

Diterima 

Risiko (Perceived Risk) 
-

1,056 

1,994 0,295 H5 Ditolak 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa 

hipotesis pertama (H1) menyatakan persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking.  

Hipotesis pertama (H1) diterima, karena hasil pengujian menunjukkan nilai 

thitung sebesar 2,135 lebih besar dari ttabel sebesar 1,994 dengan tingkat 

signifikansi 0,036 lebih kecil 0,05. 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa persepsi kemudahan (perceived 

ease of use) berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Hipotesis 

ini ditolak, karena hasil pengujian menunjukkan thitung sebesar 0,559 lebih kecil 

dari ttabel sebesar 1,994 dengan tingkat signifikansi 0,578 lebih besar 0,05. 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa persepsi keamanan (perceived 

secure) berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Hipotesis ini 

diterima, karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung sebesar 2,632 lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,994 dengan tingkat signifikansi 0,010 lebih kecil 0,05. 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa persepsi kepercayaan (perceived 

trust) berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Hipotesis ini 
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diterima, karena hasil pengujian menunjukkan nilai thitung sebesar 3,954 lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,994 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05. 

Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa persepsi risiko (perceived risk) 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. Hipotesis ini ditolak, 

karena hasil pengujian menunjukkan thitung sebesar -1,056 lebih kecil dari ttabel 

1,994 dengan tingkat signifikansi 0,295 lebih besar 0,05. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) Terhadap 

Minat Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 dalam penelitian ini 

diterima, sehingga persepsi kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh 

signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa adanya manfaat yang dirasakan oleh nasabah 

dengan hadirnya layanan internet banking, nasabah yang dulunya harus 

pergi ke bank jika akan melakukan aktivitas perbankan sekarang dapat 

dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan dapat dilakukan dimana saja 

sehingga dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya sehingga 

akan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Hasil penelitian ini 

didukung dengan penelitian dari Ahmad dan Pambudi (2014) dan 

Rithmaya (2016) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan internet 

banking. Dapat disimpulkan bahwa nasabah akan memilih menggunakan 

internet banking untuk melakukan transaksi perbankan bila mereka 

mendapatkan manfaat dalam menggunakan internet banking. 

3.5.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) terhadap 

Minat Penggunaan Internet Banking  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 dalam penelitian ini ditolak, 

sehingga persepsi kemudahan (perceived ease of use) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Hasil ini dapat 

disebabkan karena faktor terkuat yang dipertimbangkan oleh responden 

dalam minat penggunaan internet banking adalah kegunaan dari 

penerapan layanan internet banking, meskipun sistem yang digunakan 
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dalam layanan internet banking telah dibuat mudah untuk dioperasikan 

dan sederhana, namun responden merasa tetap mempertimbangkan segi 

kegunaan dalam penggunaan layanan internet banking. Hasil penelitian 

ini didukung dengan penelitian dari Rakhmawati dan Isharijadi (2013), 

Ahmad dan Pambudi (2014), Paganta, dkk. (2016) serta Aieni dan 

Purwantini (2017) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menggunakan internet banking. Dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak 

akan menggunakan internet banking untuk melakukan transaksi 

perbankan bila mereka tidak dapat dengan mudah menggunakan internet 

banking. 

3.5.3 Pengaruh Persepsi Keamanan (Perceived Secure) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 dalam penelitian ini 

diterima, sehingga persepsi keamanan (perceived secure) berpengaruh 

signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Hasil ini 

menandakan bahwa variabel keamanan juga menjadi faktor penting 

dalam mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan layanan 

internet banking atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

keamanan yang diberikan dalam layanan internet banking, maka semakin 

menguatkan minat nasabah untuk menggunakan kembali layanan ini. 

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem keamanan yang berlapis dan 

selalu ter-update, mengingat seiring dengan kemajuan teknologi, juga 

sekaligus akan menambah resiko keamanan dari kejahatan di dunia maya 

(cyber crime), sehingga teknologi keamanan pada website internet 

banking dituntut selangkah lebih maju dari teknologi dan modus-modus 

kejahatan yang dimliki oleh para hacker. Hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian dari Ahmad dan Pambudi (2014) dan Aieni dan 

Purwantini (2017) yang menyatakan bahwa persepsi keamanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan internet 

banking. Dapat disimpulkan bahwa nasabah akan memilih menggunakan 

internet banking untuk melakukan transaksi perbankan bila terdapat 
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keyakinan diri nasabah terhadap keamanan dan kerahasiaan akan 

informasi pribadi ketika melaksanakan transaksi perbankan melalui 

internet banking. 

3.5.4 Pengaruh Persepsi Kepercayaan (Perceived Trust) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H4 dalam penelitian ini 

diterima, sehingga persepsi kepercayaan (perceived trust) berpengaruh 

signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan internet banking akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja nasabah apabila nasabah tersebut memiliki 

kesediaan untuk melakukan transaksi berdasarkan suatu keyakinan 

bahwa bank akan melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan. 

Nasabah percaya bahwa pihak bank dapat dipercaya, mengedepankan 

kepentingan nasabah, menjaga nama baik dan berkomitmen tinggi, 

percaya informasi yang diberikan, serta perhatian terhadap kondisi 

nasabah, apabila nasabah menggunakan internet banking. Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian dari Rakhmawati dan Isharijadi 

(2013), Ong dan Lin (2015) serta Paganta, dkk. (2016) yang menyatakan 

bahwa persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat 

untuk menggunakan internet banking. Dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah dalam menggunakan layanan internet banking. 

3.5.5 Pengaruh Persepsi Risiko (Perceived Risk) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H5 dalam penelitian ini ditolak, 

sehingga persepsi risiko (perceived risk) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan internet banking. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan internet banking yang berisiko, maka akan 

mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakaan layanan internet 

banking. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi nasabah terhadap 

risiko tidak memengaruhi penggunaan internet banking. Nasabah 

cenderung menilai potensi kerugian informasi privasi rahasia identitas 
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pribadi, termasuk penilaian potensi penyalahgunaan informasi yang 

dapat mengakibatkan pencurian identitas. Hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian dari Ong dan Lin (2015) serta Aieni dan Purwantini 

(2017) yang menyatakan bahwa persepsi risiko penggunaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat untuk menggunakan internet 

banking. Dapat disimpulkan bahwa risiko bukan merupakan salah satu 

faktor yang mampu mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan 

layanan internet banking. 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh simpulan 

sebagai berikut:  

1. Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga H1 diterima. 

2. Persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,559 lebih besar dari 

0,05. Sehingga H2 ditolak.  

3. Persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,010 lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga H3 diterima.  

4. Persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga H4 diterima.  

5. Persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking, 

hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,295 lebih besar dari 0,05. 

Sehingga H5 ditolak. 
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