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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem 

informasi yang dapat merubah data transaksi bisnis menjadi informasi 

keuangan yang berguna bagi para penggunanya baik pihak eksternal 

maupun internal (Jogiyanto, 2007). Sistem informasi akuntansi sendiri 

dibagi kembali menjadi 3 sub-sistem, yaitu: 

a. Sistem pemrosesan transaksi 

b. Sistem buku besar/pelaporan keuangan 

c. Sistem pelaporan manajemen 

Sistem pemrosesan transaksi berfungsi untuk mengkonversikan 

kegiatan ekonomi ke dalam transaksi keuangan, mencatat berbagai 

transaksi keuangan ke dalam transaksi keuangan, dan mendistribusikan 

informasi keuangan yang penting untuk pihak internal maupun eksternal. 

Sistem buku besar/ pelaporan keuangan berfungsi untuk mengukur dan 

melaporkan kondisi sumber daya keuangan serta berbagai perubahan atas 

sumber daya tersebut. Terakhir, sistem pelaporan manajemen berfungsi 

untuk memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk 

mengelola bisnis. 

12 
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Pada dasarnya ketiga subsistem ini merupakan satu kesatuan dan 

dalam perkembangannya sekarang telah dikombinasikan dengan kemajuan 

teknologi terutama yang berbasis komputerisasi dan secara real-time 

maupun online. Salah satu contoh perpaduan teknologi dalam sistem 

informasi akuntansi adalah E-Banking yang banyak digunakan untuk 

kebutuhan internal maupun eksternal perbankan. Menurut Bur (dalam 

Nasri, 2011) Secara sederhana E-Banking dapat didefinisikan sebagai 

fasilitas penyediaan informasi atau layanan dari bank kepada nasabahnya 

melalui berbagai media seperti komputer, televisi, telepon, ataupun 

telepon genggam. Lebih jauh lagi, perkembangan E-Banking pada saat ini 

telah terfokus pada media internet atau yang paling sering kita sebut 

dengan internet banking yang dikategorikan sebagai sebuah sistem 

informasi akuntansi perbankan. 

2. Technology Acceptance Model (TAM) 

Salah satu teori mengenai penggunaan sistem informasi yang 

dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem informasi adalah 

model penerimaan teknologi informasi atau Technology Acceptance Model 

(TAM). TAM adalah suatu teori sistem informasi yang memodelkan 

bagaimana pengguna mulai menerima dan menggunakan suatu teknologi 

(Mayasari, dkk. 2011). TAM diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada 

tahun 1986 yang kemudian mulai dikembangkan pada tahun 1989, sebagai 

model penerimaan pengguna pada suatu sistem informasi.  
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TAM merupakan teori tindakan yang beralasan dengan satu premis 

bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan 

menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi 

pengguna teknologi informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan 

kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yangberalasan dalam 

konteks pengguna teknologi. Sehingga alasan seseorang dalam melihat 

manfaat dan kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan atau 

perilaku orang tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah 

teknologi. 

Keterkaitan variabel pada model TAM oleh Davis dapat di lihat 

pada gambar di bawah ini (Gambar 1). 

 
Gambar 2.1. Technology Acceptance Model (TAM) oleh Davis (dalam 

Tan, et al. 2012) 

Menurut Davis (dalam Tan, et al. 2012), tujuan utama TAM adalah 

untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap 

sikap (personalisasi) dan tujuan pengguna komputer. Menurut Jogiyanto 
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(2007: 113), terdapat lima konstruksi TAM, kelima konstruksi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan persepsian (perceived usefulness). 

b. Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) 

c. Sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior) atau sikap 

menggunakan teknologi (attitude towards using technology) 

d. Minat perilaku menggunakan teknologi (behavioral intention to use) 

e. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology use) 

TAM mendefinisikan terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

penerimaan penggunaan terhadap teknologi yaitu persepsi Kemudahan 

penggunaan dan persepsi akan manfaat teknologi. Persepsi pengguna 

terhadap manfaat (perceived usefulness) dan persepsi pengguna terhadap 

kemudahan (perceived ease of use) merupakan anteseden sikap untuk 

mengadopsi internet banking (Takele dan Sira, 2013).  

Persepsi manfaat (perceived usefulness) didefinisikan sebagai 

tingkat di mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

tertentu dapat meningkatkan kinerja (Tan, et al. 2012). Persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) didefinisikan oleh Tan, et 

al. (2012) sebagai tingkat seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tidak diperlukan usaha apapun (free of effort).  

Sikap adalah pandangan kita terhadap sesuatu hal yang akan 

menentukan cara kita berperilaku  (Takele dan Sira, 2013). Intensi perilaku 

adalah keinginan untuk menggunakan kembali suatu jasa yang ditunjukkan 
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dengan intense konsumsi ulang, memberikan informasi kepada orang lain, 

dan loyalitas perilaku komplain (Mayasari, dkk. 2011). 

Dengan demikian, model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi 

pengguna akan menentukan sikapnya dalam kemanfaatan penggunaan 

sistem informasi. Model ini secara lebih jelas menggambarkan bahwa 

penerimaan penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi 

manfaat (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use).  

Pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap 

teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak 

dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negatif berkembang 

setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna 

memiliki pengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. 

Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan untuk 

menggunakan teknologi. Menurut Jogiyanto (2007: 134) teori TAM 

memiliki beberapa kelebihan yaitu: 

a. TAM merupakan model perilaku (behavior) yang bermanfaat untuk 

menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi 

yang gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai minat 

(intention) untuk menggunakannya. 

b. TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat. 
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c. TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar 

mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang 

baik. 

d. TAM merupakan model yang persimoni (parsimonious) yaitu model 

yang sederhana namun valid. 

3. Internet Banking 

Internet Banking merupakan istilah yang sering juga disebut 

dengan Electronic Banking atau E-Banking atau istilah lain yang sama 

dengan Internet Banking adalah Virtual Banking, Cyberbanking, Online 

Banking dan Home Banking. Internet banking merupakan layanan yang 

ditawarkan oleh perbankan dalam melakukan transaksi non cash melalui 

sambungan internet yang dapat diakses melalui Laptop, HP, PDA, 

Komputer, dll (www.bi.go.id). 

Internet banking adalah salah satu layanan dari e-banking.  

Layanan e-banking merupakan layanan perbankan yang menggunakan 

media elektronik sebagai perantaranya. Tujuan adanya layanan internet 

banking adalah sebagai sarana penyediaan multi channel serta untuk 

penghematan biaya operasional bank dan peningkatan kenyamanan dan 

kemudahan nasabah. Layanan internet banking memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dengan memanfaatkan 

media jaringan komputer global yaitu internet tanpa adanya kontak 

manusia seperti yang dapat ditemukan dalam layanan perbankan 

tradisional (Jayawardhena, 2004). 

file:///D:/kkh/ketikan/skripsi%20Imas/BAB%20II.docx
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Internet banking didefinisikan oleh Furst, et al. (2000) internet 

banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank 

untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, 

baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun baru. Pada dasarnya 

internet banking memiliki tiga tahap pelayanan yang ditawarkan kepada 

nasabahnya, yaitu:  

1. Layanan informasi (informational), dimana bank hanya menyediakan 

informasi jasa keuangan dalam websitenya;  

2. Layanan komunikasi (communicational), dimana dalam website 

tersebut juga memungkinkan nasabah dapat berkomunikasi dengan 

bank;  

3. Layanan transaksi (transactional/advance) dimana sudah 

memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi 

keuangan virtual seperti, transfer dana, pengecekan saldo ataupun 

berbagai jenis pembayaran. Dewasa ini ketiga jenis layanan tersebut 

telah ditawarkan oleh perbankan Indonesia. 

Dengan disediakannya fasilitas layanan internet banking, nasabah 

mendapat keuntungan berupa fleksibilitas untuk melakukan kegiatan 

setiap saat, nasabah juga dapat mengakses layanan internet melalui 

personal komputer, ponsel atau media wireless lainnya. Namun dibalik 

kelebihan penggunaan intenet banking tentu terdapat keterbatasan dari 

penggunaannya menurut Anggaraini (2013) yaitu, transaksi terbatas pada 

transaksi non cash, kualitas dan kecepatan koneksi  yang terbatas  dapat 
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berakibat gagal koneksi, selain itu juga kurangnya petunjuk apabila 

nasabah mengalami kondisi tertentu. 

4. Minat Penggunaan Internet Banking 

Minat seringkali diartikan sema dengan perhatian ataupun 

kesenangan, namun tidak berarti ketiga kata tersebut memiliki pengertian 

yang sama, hanya saja ketiganya memiliki kaitan yang erat. Selain itu 

minat juga berkaitan dengan kebutuhan motivasi. Menurut Davis et al. 

(dalam Wibowo, dkk. 2015) menyebutkan bahwa minat perilaku 

didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu. Minat perilaku adalah keinginan untuk 

melakukan perilaku.  

Menurut Ajzen dan Fishbein (dalam Wibowo, dkk. 2015) minat 

adalah suatu keadaan dalam diri seseorang pada dimensi kemungkinan 

subyektif yang meliputi hubungan antara orang itu sendiri dengan 

beberapa tindakan. Menurut Jogiyanto (2007: 116), minat perilaku 

(behavioral intention) adalah keinginan (minat) seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu. Istilah minat merupakan terminologi 

aspek kepribadian untuk menggambarkan adanya kemauan, dorongan 

(force) yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih objek lain yang 

sejenis.  

Minat merupakan kesadaran  dari diri seseorang terhadap objek, 

orang, masalah, atau situasi yang memiliki keterkaitan dengan dirinya, 

yang artinya, minat harus dilihat sebagai suatu kesadaran. Oleh karena itu 
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minat adalah suatu aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian 

yang tinggi pada kegiatan tertentu dan mendorongnya untuk melakukan. 

Ini berarti bahwa Minat seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi 

oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain 

akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut. 

5. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) 

Menurut Jogiyanto (2007: 114) persepsi kegunaan penggunaan 

merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan meningkatkan kinerja dari pekerjaannya. Persepsi 

kegunaan merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

penggunaan suatu teknologi tertentu akan memberikan manfaat atau 

memberikan dampak positif yang nantinya akan didapat apabila 

menggunakan teknologi tersebut. 

Menurut Davis (dalam Ahmad dan Pambudi 2014) persepsi 

kegunaan didefinisikan sebagai suatu tingkatan di mana seseorang pecaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatnya kinerjanya 

dalam bekerja, artinya bahwa adanya manfaat dari fasilitas internet 

banking akan mampu meningkatkan produktivitas kinerja bagi orang yang 

menggunakan fasilitas tersebut. 

Dari definisi diketahui bahwa kegunaan persepsian merupakan 

suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang 

merasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan menggunakannya. 

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang 
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berguna maka dia tidak akan menggunakannya. Konsep ini juga 

menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya yang berkaitan dangan 

produktivitas, kinerja tugas atau efektivitas, pentingnya bagi tugas, dan 

kebermanfaatan secara keseluruhan 

6. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) 

Menurut Widjana (dalam Ahmad dan Pambudi, 2014) persepsi 

kemudahan penggunaan berarti keyakinan individu bahwa menggunakan 

sistem teknologi informasi tidak akan merepotkan atau membutuhkan 

usaha yang besar pada saat digunakan (free of effort). Menurut Davis 

(dalam Hendra dan Iskandar, 2016) Perceived ease of use didefinisikan 

sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat 

dengan mudah dipahami dan digunakan. Sedangkan menurut Jogiyanto 

(2007) persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa dengan menggunakan teknologi akan bebas dari suatu 

usaha sehingga apabila seserong percaya bahwa sistem informasi mudah 

digunakan maka dia akan menggunakannya dan sebaliknya. 

Persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam 

menggunakan komputer (perceived ease of use) merupakan tingkat dimana 

individu percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari 

kesalahan. Persepsi ini kemudian akan berdampak pada perilaku, yaitu 

semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan 

sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi 
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Sikap pada penggunaan sesuatu adalah sikap suka atau tidak suka 

terhadap penggunaan suatu produk atau layanan. Sikap suka atau tidak 

suka terhadap suatu produk atau layanan ini dapat digunakan untuk 

memprediksi perilaku dan niat seseorang untuk menggunakan atau tidak 

suatu produk atau layanan. 

7. Persepsi Keamanan (Perceived Secure) 

Menurut Casalo (dalam Zahid et al., 2010: 47) dari sudut pandang 

konsumen, keamanan adalah kemampuan untuk melindungi informasi atau 

data konsumen dari tindak penipuan dan pencurian dalam bisnis 

perbankan online. Menurut Lallmahamood (2007) menjelaskan bahwa 

keamanan dan privasi merupakan keyakinan nasabah atas terjaminnya 

transaksi yang aman dan terjaganya informasi pribadi. Keamanan dan 

privasi merupakan salah satu faktor penting yang mendorong minat 

nasabah untuk menggunakan. Sejak mudahnya bagi seseorang untung 

melakukan kejahatan atau mencuri data pribadi orang lain, suatu layanan 

internet banking harus mempunyai keamanan yang memadai sehingga 

nasabah merasa aman saat menggunakan layanan tersebut.   

Menurut Simons (dalam Ahmad dan Pambudi, 2014) 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. 

Keamanan merupakan isu yang paling penting dan seringkali dengan 

publikasi mengenai keamanan di media membuat kepercayaan nasabah 
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terhadap keamanan internet banking berkurang. Tanpa keamanan internet 

banking, tidak mungkin penggunaan sistem internet banking akan terjadi 

(Pikkarainen et al., 2004).  

Keamanan dan privasi transaksi melalui internet adalah masalah 

utama dan merupakan faktor penting bahwa pelanggan dipertimbangkan 

sebelum mengadopsi internet banking. Pelanggan menghindari internet 

banking apabila mereka menganggap sistem tersebut rentan terhadap 

risiko. Keamanan transaksi internet menjadi perhatian penting bagi 

sebagian besar pelanggan terutama dimana informasi dan transaksi 

keuangan dilakukan. Bank harus meyakinkan pelanggan bahwa internet 

banking aman dan menyediakan perlindungan yang memadai untuk 

menjamin keamanan dalam pelaksanaan transaksi dan menjaga privasi 

informasi keuangan pelanggan. Nasabah bank khawatir tentang informasi 

dan uang pribadi mereka dipindahkan oleh pihak ketiga tanpa otorisasi 

dari mereka. 

8. Persepsi Kepercayaan (Perceived Trust) 

Menurut Lee (2009) Kepercayaan adalah yakin terhadap orang lain 

dengan harapan orang lain tidak akan berperilaku oportunis. Ini 

merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan berperilaku sesuai etika 

sosial dan terdapat keyakinan bahwa pihak yang dipercaya akan 

memenuhi komitmen. Ong dan Lin (2015) berpendapat dimana 

kepercayaan muncul ketika adanya keyakinan dari pihak konsumen yaitu 

pelanggan pada reliabilitas dan integritas dari rekan pertukaran.  
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Menurut Lewis (dalam Jogiyanto 2007: 398), individual-individual 

membentuk kepercayaan-kepercayaan mengenai teknologi-teknologi 

informasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dan institusional dimana mereka 

berinteraksi. Dengan demikian, kepercayaan terhadap teknologi informasi 

merupakan kepercayaan sentral yang dibentuk dan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor individual, sosial, dan institusional. 

Kepercayaan disini adalah kepercayaan nasabah pada 

penyelenggara transaksi elektronik  perbankan, serta kepercayaan pada 

mekanisme operasional dari transaksi yang dilakukan. Dalam Kepercayaan 

terdapat penilaian seseorang dengan suatu sistem yang akan digunakan 

untuk melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah 

ketidakpastian. 

Dapat dinyatakan bahwa kepercayaan yaitu kepercayaan pihak 

tertentu terhadap pihak lain dalam melakukan hubungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan keyakinan bahwa pihak yang dipercayainya 

tersebut akan memenuhi segala kewajiban sesuai yang diharapkan. untuk 

menimbulkan rasa kepercayaan terhadap pihak bank, kepercayaan harus 

dibangun dari awal dan membutuhkan proses untuk menimbulkan rasa 

percaya tersebut. 

9. Persepsi Risiko (Perceived Risk) 

Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang 

ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam 
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melakukan suatu kegiatan (Jogiyanto, 2007). Risiko didefinisikan sebagai 

persepsi nasabah atas ketidakpastian dan konsekuensi yang akan dihadapi 

setelah melakukan aktivitas tertentu. Risiko didefinisikan sebagai 

perkiraan subyektif konsumen untuk menderita kerugian dalam menerima 

hasil diinginkan (Pavlou, dalam Rithmaya, 2016).  

Menurut Dowling (dalam Farizi 2014), persepsi terhadap risiko 

(perceived risk) adalah persepsi negatif konsumen atas sejumlah akitivitas 

yang didasarkan pada hasil yang negatif dan memungkinkan bahwa hasil 

tersebut menjadi nyata. Risiko adalah suatu keadaan uncertainty yang 

dipertimbangkan orang untuk memutuskan atau tidak melakukan transaksi 

secara online. Persepsi risiko sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan. 

Dapat dikatakan bahwa transaksi online memiliki risiko tinggi, 

karena nasabah tidak dapat melakukan transaksi secara tatap muka dan 

mereka juga tidak dapat memastikan apakah transaksi yang telah 

dilakukannya, telah diproses secara tepat waktu atau tidak. Sebelum 

menggunakan layanan mobile banking, nasabah pasti telah 

mempertimbangkan kemungkinan berbagai risiko.  

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis mengacu 

berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan saat ini. 
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Mayasari, dkk. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Anteseden 

dan Konsekuen Sikap Nasabah dalam Menggunakan Internet Banking dengan 

Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Survey pada 

Pengguna KlikBCA). Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan sikap 

nasabah dalam menggunakan internet banking. Intensi perilaku dalam 

menggunakan internet banking merupakan konsekuen dari sikap nasabah. 

Persepsi manfaat dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

sikap dan intensi perilaku nasabah dalam menggunakan internet banking. 

Dengan demikian persepsi kemudahan penggunaan merupakan variabel 

anteseden sikap nasabah dalam menggunakan internet banking. Sedangkan 

persepsi manfaat bukan merupakan variabel anteseden sikap nasabah dalam 

menggunakan internet banking. 

Rakhmawati dan Isharijadi (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, 

dan Persepsi Kenyamanan Terhadap Minat Penggunaan Sistem Internet 

Banking pada Nasabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Madiun. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan dan 

kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan sistem 

internet banking. Adapun persepsi kegunaan dan kemudahan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan sistem internet banking. 

Ahmad dan Pambudi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan 
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Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank dalam Menggunakan 

Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking BRI). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, keamanan 

dan ketersediaan fitur mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat ulang menggunakan layanan internet banking, kecuali pada 

variabel persepsi kemudahan yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking. 

Fitriana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis TAM 

Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menggunakan Layanan 

Internet Banking BCA. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap 

penggunaan internet banking. Persepsi manfaat dan kredibilitas tidak 

berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan internet banking. 

Ong dan Lin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Security, Risk, 

and Trust in Individuals’ Internet Banking Adoption: An Integrated Model. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi dalam menggunakan 

layanan internet banking. Persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap adopsi dalam menggunakan layanan internet banking. 

Paganta, dkk. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, Persepsi 

Kenyamanan, dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Internet 

Banking. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 
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kepercayaan, kenyamanan dan risiko berpengaruh signifikan terhadap minat 

menggunakan internet banking. Sedangkan persepsi kemudahan dan kegunaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking. 

Hendra dan Iskandar (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

Aplikasi Model TAM Terhadap Pengguna Layanan Internet Banking di 

Kantor Bank Jatim Cabang Situbondo. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif dengan 

perceived usefulness internet banking, perceived ease of use berpengaruh 

positif dengan attitude toward using internet banking, perceived usefulness 

berpengaruh positif dengan attitude toward using internet banking, tidak 

terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara perceived usefulness 

terhadap behavioral intention to use internet banking, attitude toward using 

berpengaruh positif dengan behavioral intention internet banking, behavioral 

intention berpengaruh positif dengan actual usage internet banking. 

Rithmaya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Sikap, Risiko dan Fitur Layanan 

Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank BCA dalam Menggunakan Internet 

Banking. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan, kemanfaatan, sikap, risiko dan fitur layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah Bank BCA 

dalam menggunakan internet banking. 

Aieni dan Purwantini (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Eksplorasi Penggunaan Mobile Banking: Pendekatan Technology Acceptance 
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Model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, 

kepercayaan dan resiko terhadap penggunaan mobile banking. Temuan 

empiris mengindikasikan persepsi keamanan terdapat pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan mobile banking. 

 

C. Kerangka Penelitian 

Sebagai gambaran mengenai penyusunan penelitian ini maka 

diperlukan suatu kerangka pemikiran yang terperinci, jelas, dan cermat. 

Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian 

Sistem Informasi Akuntansi 

Technology Acceptance Model 

Internet Banking 

Persepsi Kegunaan Persepsi Kemudahan Persepsi Keamanan 

Persepsi Kepercayaan Persepsi Risiko 

Minat Penggunaan 

Internet Banking 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) Terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai 

tingkat keyakinan seseorang bahwa menggunakan sistem tertentu  dapat 

meningkatkan kinerjanya (Davis, dalam Hendra dan Iskandar, 2016). 

Konsep ini menggambarkan manfaat sistem bagi penggunanya terkait 

dengan produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, pentingnya suatu tugas, 

dan kegunaan secara keseluruhan (overall usefulness). Menurut Khac 

(2012), persepsi kegunaan didefinisikan sebagai tingkat keyakinan 

seseorang dalam menggunakan teknologi, dalam hal ini yaitu internet 

banking.  

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor persepsi 

kegunaan berpengaruh pada minat penggunaan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Pambudi (2014) pada variabel 

persepsi kegunaan menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan internet banking. Demikian pula pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rithmaya (2016) juga menunjukkan bahwa 

persepsi kegunaan terbukti berpengaruh signifikan minat penggunaan 

internet banking. Mengacu pada uraian di atas maka hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. 
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2. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) Terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu 

teknologi akan bebas dari usaha. Sehingga, apabila seseorang percaya 

bahwa teknologi mudah untuk digunakan, maka dia akan 

menggunakannya, namun apabila sebaliknya, maka dia tidak akan 

menggunakannya (Jogiyanto, 2007).  Menurut Amijaya (dalam Mahendra, 

2012) persepsi kemudahan penggunaan ini kemudian akan berdampak 

pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan 

menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi 

informasi. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor persepsi 

kemudahan berpengaruh pada minat penggunaan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk. (2011) pada variabel 

persepsi kemudahan menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan internet banking. Demikian pula pada 

penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2015), Hendra dan Iskandar 

(2016) dan Rithmaya (2016) juga menunjukkan bahwa persepsi 

kemudahan terbukti berpengaruh signifikan minat penggunaan internet 

banking. Mengacu pada uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H2 : Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan 

internet banking. 

3. Persepsi Keamanan (Perceived Secure) Terhadap Minat Penggunaan 

Internet Banking 

Menurut Rahardjo (2005) keamanan informasi adalah bagaimanan 

kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau paling tidak, mendeteksi 

adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana 

informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan mengindikasikan 

bahwa peng-gunaan Sistem Informasi (SI) itu aman, risiko hilangnya data 

atau informasi sangat kecil, dan risiko pencurian (hacking) rendah. 

Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan 

informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidah ada pihak 

ketiga yang dapat mengetahuinya (Tuti, dalam Aieni dan Purwantini, 

2017). 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor persepsi 

keamanan berpengaruh pada minat penggunaan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Pambudi (2014) pada variabel 

persepsi keamanan menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan internet banking. Demikian pula pada 

penelitian yang dilakukan oleh Aieni dan Purwantini (2017) juga 

menunjukkan bahwa persepsi keamanan terbukti berpengaruh signifikan 

minat penggunaan internet banking. Mengacu pada uraian di atas maka 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H3 : Persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. 

4. Persepsi Kepercayaan (Perceived Trust) Terhadap Minat Penggunaan 

Internet Banking 

Menurut Lee (2009) kepercayaan adalah yakin terhadap orang lain 

dengan harapan orang lain tidak akan berperilaku oportunis. Ini 

merupakan keyakinan bahwa pihak lain akan berperilaku sesuai etika 

sosial dan terdapat keyakinan bahwa pihak yang dipercaya akan 

memenuhi komitmen. Kesharwani dan Bisht (2012) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai sejauh mana seorang individu merasa aman dan yakin 

tentang mengandalkan sesuatu yang ada atau disediakan. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor persepsi 

kepercayaan berpengaruh pada minat penggunaan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dan Isharijadi (2013) pada 

variabel persepsi kepercayaan menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap minat penggunaan internet banking. Demikian pula 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ong dan Lin (2015), Paganta, dkk. 

(2016) juga menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan terbukti 

berpengaruh signifikan minat penggunaan internet banking. Mengacu pada 

uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H4 : Persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan 

internet banking. 
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5. Persepsi Risiko (Perceived Risk) Terhadap Minat Penggunaan Internet 

Banking 

Menurut Al-Smadi (2012) resiko dianggap sebagai persepsi 

pelanggan terhadap adanya ketidakpastian dan juga konsekuensi negatif 

untuk membeli produk atau memakai jasa. Sebelum menggunakan suatu 

teknologi seseorang tentu akan mempertimbangkan resiko dari 

penggunaan tersebut. Menurut Featherman, et al. (2010) persepsi risiko 

adalah penilaian evaluatif subjektif seorang konsumen dari potensi 

kerugian informasi privasi rahasia identitas pribadi, termasuk penilaian 

potensi penyalahgunaan informasi yang dapat mengakibatkan pencurian 

identitas. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor persepsi 

resiko berpengaruh pada minat penggunaan internet banking. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ong dan Lin (2015) pada variabel persepsi resiko 

menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan internet banking. Demikian pula pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rithmaya (2016) dan Paganta, dkk. (2016) juga 

menunjukkan bahwa persepsi resiko terbukti berpengaruh signifikan minat 

penggunaan internet banking. Mengacu pada uraian di atas maka hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5 : Persepsi resiko berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. 

 




