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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

persepsi keamanan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat 

penggunaan internet banking dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner 

kepada nasabah yang menggunakan internet banking  pada  Bank  Mandiri 

cabang Slamet Riyadi Surakarta. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

tanggal 18-21 September 2018, dimana pada tanggal 18 September 2018 

antara jam 08.00-12.00 WIB disebar sebanyak 30 kuesioner, tanggal 19 

September 2018 antara jam 08.00-12.00 WIB disebar sebanyak 25 kuesioner, 

tanggal 20 September 2018 antara jam 08.00-12.00 WIB disebar sebanyak 25 

kuesioner, dan tanggal 21 September 2018 antara jam 08.00-11.00 WIB 

disebar sebanyak 20 kuesioner. Sehingga total kuesioner yang diperoleh 

sebanyak 100. 

Pegambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 

probability sampling yaitu convenience sampling, merupakan metode 

pengambilan sampel yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan 

informasi, dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel 

didasarkan pada kesediaan responden untuk menerima dan mengisi kuesioner 

secara lengkap. Adapun hasil pengambilan data dapat dijelaskan sebagaimana 

terlihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Hasil Distribusi Kuesioner 

 Jumlah Persentase (%) 

Kuesioner disebar 100 100 

Kuesioner tidak kembali 12 12 

Kuesioner kembali tidak lengkap 9 9 

Kuesioner rusak 3 3 

Kuesioner kembali lengkap 76 76 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan distribusi kuesioner tersebut, dapat diketahui bahwa 

kuesioner yang tidak kembali sebanyak 12 buah (12%), kuesioner yang 

kembali tidak lengkap sebanyak 9 buah (9%), kuesioner yang rusak sebanyak 

3 buah (3%), dan kuesioner yang terisi lengkap sebanyak 76 buah (76%). 

Sehingga jumlah nasabah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 76 nasabah dengan distribusi frekuensi masing-masing nasabah 

secara lengkap sebagai berikut. 

1. Umur 

Berdasarkan data sampel yang terkumpul maka diperoleh data 

distribusi frekuensi umur responden dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah 

ini. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Umur Responden 

Umur Jumlah Persentase (%) 

< 20 Tahun 4 5,3 

21-30 tahun 29 38,2 

31-40 tahun 30 39,5 

41-50 tahun 13 17,1 

> 51 tahun 0 0 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa nasabah yang paling 

banyak dalam penelitian ini berumur 31-40 tahun sebanyak 30 orang 

(39,5%), terbanyak kedua dengan umur 21-30 tahun dengan jumlah 29 

orang (38,2%), urutan ketiga dengan umur 41-50 tahun dengan jumlah 13 

orang (17,1%), dan yang paling sedikit dengan umur < 20 tahun sebanyak 

4 orang (5,3%), sedangkan yang berumur > 51 tahun tidak ada. Dengan 

demikian komposisi umur responden yang mendominasi adalah nasabah 

yang berumur 31-40 tahun. 

2. Jenis Kelamin 

Berdasarkan data sampel yang terkumpul, maka diperoleh data 

distribusi frekuensi jenis kelamin responden yang dapat dilihat pada tabel 

4.3 di bawah ini: 

 

Tabel 4.3 

Deskriptif Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki laki  36 47,4 

Perempuan 40 52,6 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nasabah yang paling 

banyak dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 40 orang 

(52,6%), sedangkan laki laki sebanyak 36 orang (47,4%). Dengan 

demikian komposisi jenis kelamin responden yang mendominasi adalah 

nasabah perempuan. 
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3. Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan data sampel yang terkumpul maka diperoleh data 

distribusi frekuensi pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada tabel 

4.4 di bawah ini.  

Tabel 4.4 

Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 

SLTA 13 17,1 

Diploma 19 25 

Sarjana 39 51,3 

Pasca Sarjana 5 6,6 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa nasabah yang paling 

banyak dalam penelitian ini dengan pendidikan terakhir sarjana sebanyak 

39 orang (51,3%), terbanyak kedua dengan pendidikan terakhir diploma 

dengan jumlah 19 orang (25%), urutan ketiga dengan pendidikan terakhir 

SLTA dengan jumlah 13 orang (17,1%), dan yang paling sedikit dengan 

pendidikan terakhir pasca sarjana sebanyak 5 orang (6,6%). Dengan 

demikian komposisi pendidikan terakhir responden yang mendominasi 

adalah sarjana. 

4. Pekerjaan 

Berdasarkan data sampel yang terkumpul maka diperoleh data 

distribusi frekuensi pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 4.5 di 

bawah ini. 
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Tabel 4.5 

Deskripsi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 7 9,2 

PNS/TNI/Polri 20 26,3 

Karyawan Swasta 34 44,7 

Wiraswasta 15 19,7 

Jumlah 76 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa nasabah yang paling 

banyak dalam penelitian ini dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta 

sebanyak 34 orang (44,7%), terbanyak kedua dengan pekerjaan sebagai 

PNS/TNI/Polri dengan jumlah 20 orang (26,3%), urutan ketiga dengan 

pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan jumlah 15 orang (19,7%), dan yang 

paling sedikit dengan pekerjaan sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 7 

orang (9,2%). Dengan demikian komposisi pekerjaan responden yang 

mendominasi adalah karyawan swasta. 

 

B. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskripstif merupakan pengujian statistik yang digunakan 

untuk mengetahui gambaran umum data penelitian. Pengujian statistik 

deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, 

rata-rata dan standar deviasi.  
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Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Min. Maks. Rata-rata Std. Deviasi 

Kegunaan (Perceived 

Usefulness) 

76 11 24 17,50 2,933 

Kemudahan (Perceived Ease of 

Use) 

76 15 27 21,11 3,022 

Keamanan (Perceived Secure) 76 7 15 11,51 2,254 

Kepercayaan (Perceived Trust) 76 14 25 20,36 2,888 

Risiko (Perceived Risk) 76 12 20 16,95 1,897 

Minat Penggunaan Internet 

Banking 

76 12 20 15,87 2,144 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kegunaan (perceived 

usefulness) mempunyai bobot jawaban antara 11 sampai dengan 24 

dengan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk 

kegunaan (perceived usefulness) 17,50 dan nilai standar deviasi sebesar 

2,933 dari 76 responden. 

b. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kemudahan (perceived ease 

of use) mempunyai bobot jawaban antara 15 sampai dengan 27 dengan 

nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk 

kemudahan (perceived ease of use) 21,11 dan nilai standar deviasi 

sebesar 3,022 dari 76 responden. 

c. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel keamanan (perceived secure) 

mempunyai bobot jawaban antara 7 sampai dengan 15 dengan nilai 

rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk keamanan 
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(perceived secure) 11,51 dan nilai standar deviasi sebesar 2,254 dari 

76 responden. 

d. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepercayaan (perceived 

trust) mempunyai bobot jawaban antara 14 sampai dengan 25 dengan 

nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk 

kepercayaan (perceived trust) 20,36 dan nilai standar deviasi sebesar 

2,888 dari 76 responden. 

e. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel risiko (perceived risk) 

mempunyai bobot jawaban antara 12 sampai dengan 20 dengan nilai 

rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk risiko 

(perceived risk) 16,95 dan nilai standar deviasi sebesar 1,897 dari 76 

responden. 

f. Hasil analisis deskriptif terhadap variabel minat penggunaan internet 

banking mempunyai bobot jawaban antara 12 sampai dengan 20 

dengan nilai rata-rata jawaban responden terhadap pernyataan konstruk 

minat penggunaan internet banking 15,87 dan nilai standar deviasi 

sebesar 2,144 dari 76 responden. 

2. Uji Kualitas Data  

Pengujian kualitas pengumpulan data atau uji intrumen yaitu 

pengujian awal yang dilakukan terhadap intrumen pengumpulan data. 

Pengujian intrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun 

hasil uji instrumen sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan kepada instrumen variabel persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi 
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kepercayaan, persepsi risiko dan minat penggunaan internet banking. 

Berikut hasil uji validitas selengkapnya. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Kegunaan (Perceived Usefulness) 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PU.1 0,784 0,227 Valid 

PU.2 0,647 0,227 Valid 

PU.3 0,807 0,227 Valid 

PU.4 0,576 0,227 Valid 

PU.5 0,646 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,576 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,807. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 

dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 

kuesioner variabel kegunaan (perceived usefulness) dinyatakan valid. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Kemudahan (Perceived Ease of Use) 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PEU.1 0,359 0,227 Valid 

PEU.2 0,720 0,227 Valid 

PEU.3 0,754 0,227 Valid 

PEU.4 0,732 0,227 Valid 

PEU.5 0,778 0,227 Valid 

PEU.6 0,546 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,359 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,778. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 
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dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 

item kuesioner variabel kemudahan (perceived ease of use) dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Keamanan (Perceived Secure) 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PS.1 0,815 0,227 Valid 

PS.2 0,902 0,227 Valid 

PS.3 0,840 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,815 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,902. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 

dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 

item kuesioner variabel keamanan (perceived secure) dinyatakan valid. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Variabel Kepercayaan (Perceived Trust) 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PT.1 0,779 0,227 Valid 

PT.2 0,784 0,227 Valid 

PT.3 0,689 0,227 Valid 

PT.4 0,615 0,227 Valid 

PT.5 0,758 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,615 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,784. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 

dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 
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item kuesioner variabel kepercayaan (perceived trust) dinyatakan 

valid. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Variabel Risiko (Perceived Risk) 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PR.1 0,759 0,227 Valid 

PR.2 0,844 0,227 Valid 

PR.3 0,749 0,227 Valid 

PR.4 0,739 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,739 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,844. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 

dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 

item kuesioner variabel risiko (perceived risk) dinyatakan valid. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Variabel Minat Penggunaan Internet Banking 

Item r hitung r tabel Keterangan 

PR.1 0,703 0,227 Valid 

PR.2 0,773 0,227 Valid 

PR.3 0,790 0,227 Valid 

PR.4 0,704 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas diketahui rhitung terendah 0,703 dan r 

hitung tertinggi sebesar 0,790. Diketahui nilai rtabel sebesar 0,227 hal ini 

menunjukkan rhitung terendah > rtabel, sehingga semua item dapat 

dinyatakan valid. Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa semua 

item kuesioner variabel minat penggunaan internet banking dinyatakan 

valid. 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji intrumen kedua yang harus 

diselesaikan untuk menguji kehandalan instrumen. Berikut data hasil 

analisis uji reliabilitas. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Instrumen penelitian 
Alpha 

Cronbaach 
Kriteria Keterangan 

Kegunaan (Perceived Usefulness) 0,734 > 0,7 Reliabel 

Kemudahan (Perceived Ease of 

Use) 
0,730 > 0,7 Reliabel 

Keamanan (Perceived Secure) 0,813 > 0,7 Reliabel 

Kepercayaan (Perceived Trust) 0,777 > 0,7 Reliabel 

Risiko (Perceived Risk) 0,767 > 0,7 Reliabel 

Minat penggunaan Internet 

Banking 
0,724 > 0,7 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan instrumen penelitian 

yaitu item kuesioner variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, 

persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko dan minat 

penggunaan internet banking dinyatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas 

di atas menunjukkan instrumen tersebut memiliki kehandalan untuk 

memperoleh data penelitian. 
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3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang hasil analisis data 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model ini 

dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil regresi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Beta t Sig. 

(Constant) 4,918 1,502 0,137 

Kegunaan (Perceived Usefulness) 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, 2018 

Dari hasil estimasi didapat model persamaan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

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

Model tersebut dapat diintepretasikan sebagai berikut: 

a. 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.  

b. Koefisein regresi variabel persepsi kegunaan diperoleh sebesar 0,159 

dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 
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peningkatan persepsi kegunaan akan meningkatkan minat penggunaan 

internet banking, dan atau sebaliknya. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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. 

f. Koefisein regresi variabel persepsi risiko diperoleh sebesar 0,127 

dengan arah koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi risiko akan menaikkan minat penggunaan internet 

banking, dan atau sebaliknya. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai residual atas 

persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat dalam tabel 4.15 berikut ini. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

 P value Alpha 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,615 > 0,05 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil uji normalitas seperti tersaji di atas menunjukkan bahwa 

data penelitian telah teredistribusi normal yang dibuktikan dengan 

asymp sig. sebesar 0,615 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

penelitian 5% (0,05). Data penelitian telah terdistribusi normal, 

sehingga data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi 

berganda. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value 

dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonearitas adalah nilai toleransi ≤ 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 Hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF 

Kegunaan (Perceived Usefulness) 0,941 1,062 

Kemudahan (Perceived Ease of Use) 0,906 1,103 

Keamanan (Perceived Secure) 0,919 1,088 

Kepercayaan (Perceived Trust) 0,829 1,207 

Risiko (Perceived Risk) 0,857 1,167 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 



63 

 

 
 

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk 

semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan 

nilai value inflating factor (VIF) untuk semua variabel dalam tiap-tiap 

model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan 

bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser, 

yaitu dengan meregresikan nilai dari seluruh variabel independen 

dengan nilai mutlak (absolute) dari nilai residual. Hasil uji 

heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig. 

Kegunaan (Perceived Usefulness) -0,078 0,938 

Kemudahan (Perceived Ease of Use) 0,125 0,901 

Keamanan (Perceived Secure) -0,958 0,342 

Kepercayaan (Perceived Trust) 0,325 0,746 

Risiko (Perceived Risk) -1,141 0,258 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa probabilitas 

(sig) dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih besar dari atau 5% (0,05) sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas dalam semua model regresi penelitian 

ini. 
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5. Uji Ketepatan Model 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

dalam model. Penelitian ini menggunakan nilai adjusted R². Adapun 

hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah 

ini. 

Tabel 4.18 

Uji Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R Square 

0,562 0,316 0,267 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai adjusted R² 

sebesar 0,267 atau menunjukkan besarnya persentasenya 26,7%. Hasil 

ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini 

yang terdiri dari persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi 

keamanan, persepsi kepercayaan dan persepsi risiko mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen minat penggunaan internet 

banking sebesar 26,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 73,3% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fit test 

atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan 

analisis hipotesis dalam penelitian. Berikut disajikan hasil uji 

signifikansi-F pada tabel 4.19 di bawah ini 
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Tabel 4.19 

Uji Signifikan-F 

Fhitung Ftabel Signifikansi Keterangan 

6,473 2,34 0,000 Model Fit 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 6,473 > Ftabel sebesar 2,34 dengan probability value dari model 

regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat 

signifikansi penelitian 5% (0,05) sebesar 0,000. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi. 

Sehingga secara simultan variabel persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan dan persepsi 

risiko berperngaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 

6. Uji Hipotesis (Uji-t) 

Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana 

dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Adapun hasil uji signifikansi-t 

dalam penelitian ini sebagaiman pada tabel 4.20 di bawah ini. 

Tabel 4.20 

Uji Parsial (Uji-t) 

Variabel t Sig. Keterangan 

Kegunaan (Perceived Usefulness) 2,135 0,036 H1 Diterima 

Kemudahan (Perceived Ease of Use) 0,559 0,578 H2 Ditolak 

Keamanan (Perceived Secure) 2,632 0,010 H3 Diterima 

Kepercayaan (Perceived Trust) 3,954 0,000 H4 Diterima 

Risiko (Perceived Risk) -1,056 0,295 H5 Ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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a. H1 : Persepsi Kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh terhadap 

minat penggunaan internet banking. 

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan secara parsial 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking diperoleh 

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

signifikansi 0,05, dengan nilai sig. 0,036 lebih kecil dari α = 0,05. 

Sehingga hipotesis 1 diterima, yang berarti bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 

b. H2 : Persepsi Kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh 

terhadap minat penggunaan internet banking. 

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking diperoleh 

thitung sebesar 0,559 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,994 pada tingkat 

signifikansi 0,05, dengan nilai sig. 0,578 lebih besar dari α = 0,05. 

Sehingga hipotesis 2 ditolak, yang berarti bahwa persepsi kemudahan 

tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 

c. H3 : Persepsi Keamanan (perceived secure) berpengaruh terhadap 

minat penggunaan internet banking. 

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa variabel persepsi keamanan secara parsial 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking diperoleh 
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thitung sebesar 2,632 lebih besar dari ttabel sebesar 1,994 pada tingkat 

signifikansi 0,05, dengan nilai sig. 0,010 lebih kecil dari α = 0,05. 

Sehingga hipotesis 3 diterima, yang berarti bahwa persepsi keamanan 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 

d. H4 : Persepsi Kepercayaan (perceived trust) berpengaruh terhadap 

minat penggunaan internet banking. 

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa variabel persepsi kepercayaan secara parsial 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking diperoleh 

thitung sebesar 3,954 lebih besar dari ttabel sebesar 1,994 pada tingkat 

signifikansi 0,05, dengan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. 

Sehingga hipotesis 4 diterima, yang berarti bahwa persepsi 

kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan internet 

banking. 

e. H5 : Persepsi Risiko (Perceived Risk) berpengaruh terhadap minat 

penggunaan internet banking. 

Berdasarkan pada hasil uji regresi berganda pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking diperoleh 

thitung sebesar -1,056 lebih kecil dari ttabel sebesar -1,994 pada tingkat 

signifikansi 0,05, dengan nilai sig. 0,295 lebih besar dari α = 0,05. 

Sehingga hipotesis 5 ditolak, yang berarti bahwa persepsi risiko tidak 

berpengaruh terhadap minat penggunaan internet banking. 
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C. Pembahasan 

1. Pengaruh Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness) Terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,036 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka persepsi 

kegunaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan 

internet banking.  

Hal ini menunjukkan 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. 
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2. Pengaruh Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) terhadap 

Minat Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,559 nilai ini lebih besar dari 0,05. Oleh 

karena tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka persepsi 

kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

menggunakan 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 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 meskipun nasabah dengan mudah menggunakan internet 

banking. 
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3. Pengaruh Persepsi Keamanan (Perceived Secure) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keamanan 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,010 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka persepsi 

keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan 

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 
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memilih menggunakan internet banking untuk melakukan transaksi 

perbankan bila terdapat keyakinan diri nasabah terhadap keamanan dan 

kerahasiaan akan informasi pribadi ketika melaksanakan transaksi 

perbankan melalui internet banking. 

4. Pengaruh Persepsi Kepercayaan (Perceived Trust) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka persepsi 

kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan 

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 



72 

 

 
 

minat untuk menggunakan internet banking. Dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

nasabah dalam menggunakan layanan internet banking. 

5. Pengaruh Persepsi Risiko (Perceived Risk) terhadap Minat 

Penggunaan Internet Banking 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan internet banking 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,295 nilai ini lebih besar dari 0,05. Oleh 

karena tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka persepsi risiko 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan 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 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. 




