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The development of technology and internet is adopted by banking industry to 

improve their services. This opportunity is used by many banks in Indonesia either state 

banks or private banks, because internet is an innovation that gives sufficient opportunity and 

is challenging in its development. The improvement of services done by the banks based 

technology (electronic transaction), such as internet banking, mobile banking (phone 

banking), the use of ATM (Automatic Teller Machine), Credit Card, etc, are the obligation of 

all banks in Indonesia in order to attract costumers’ attention. This innovation is expected to 

solve the transactional cost and the queue occurred in many banks. This research aims at 

analyzing the influence of perception of usefulness, ease of use, and risk toward the use of 

internet banking of Mandiri Bank in Surabaya. The population of this research is Bank 

Mandiri customers. The sample of this research is 74 respondents and the researcher used 

accidental sampling technique. The technique of data analysis of this research is multiple 

linear regressions. The data used in this research is primer data, and the researcher used 

questionnaire to collect the data. The result shows that the perception of advantage, ease of 

use, and risk significantly influences the use of internet banking of Mandiri Bank in 

Surabaya. This research would give much contribution to many banks in Indonesia in 

general, and to Mandiri Bank in particular, in order to make the services be faster and easier 

for its customers.  

 

Keywords : Perception of Usefulness, Ease of Use, Risk, and the Use of Internet Banking. 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi internet 

ini diadopsi oleh industri perbankan untuk 

mengembangkan pelayanan. Peluang ini 

digunakan oleh bank-bank yang ada di 

Indonesia baik bank pemerintah maupun 

swasta, karena media internet adalah suatu 

inovasi yang cukup memberi peluang dan 

menantang dalam pengembangannya. 

Perkembangan pelayanan yang dilakukan 

perbankan berbasis teknologi (electronic 

transaction) dalam bentuk internet 

banking, mobile banking yang berbasis 

handphone (phone banking), penggunaan 

ATM (Authomatic Teller Machine), Credit 

Card dan lain sebagainya merupakan 

keharusan bagi bank-bank di Indonesia 

untuk merebut pangsa pasar. Saat ini 

internet banking menjadi perhatian utama 

dan senjata yang revolusioner strategis 

operasional bank, untuk mendelivery 

maupun untuk persaingan antar bank. 

Survey Top Brand adalah salah satu 

performa terbaik untuk mengukur kinerja 

merk-merk yang beredar di Indonesia. 

Pada kategori E-Channel di Negara 

Indonesia, terdapat 4 bank konvensional 

yang berhasil masuk dalam nominasi Top 

Index 2014 dan 2015. Berdasarkan data 

dalam Tabel 1, dari 100% pengguna 

internet banking, secara presentase 

internet banking Mandiri mengalami 

penurunan yang paling tinggi, pada tahun 

2014 internet banking Mandiri mencapai 

20,2%, pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 16,9%. Dilihat dari data 

diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna 

internet banking Mandiri masih sangat 
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minim dibandingkan pengguna internet 

banking pada bank lainnya. Kondisi 

tersebut mengundang berbagai pertanyaan 

apakah nasabah belum yakin terhadap 

fasilitas layanan internet banking Mandiri, 

atau layanan internet banking sulit 

digunakan, atau adanya persepsi akan 

resiko terhadap penggunaan layanan 

internet banking mandiri tersebut.

Tabel 1 

TOP BRAND AWARD KATEGORI E-CHANNEL TAHUN 2014 – 2015 

INTERNET BANKING 

Merek Top Brand Index 

2014 2015 

KLIK-BCA 53,7% 

 

60,2% 

Internet Banking Mandiri 20,2% 16,9% 

BNI Internet Banking  10,6% 11,5% 

Internet Banking BRI  9,6% 8,5% 

Sumber : www.topbrand-award.com 

 

Internet banking memberikan 

keuntungan bagi nasabah dan bank. Bagi 

nasabah internet banking menawarkan 

kemudahan dan kecepatan dalam 

melakukan transaksi perbankan. 

Keuntungan bagi bank adalah internet 

banking dapat menjadi solusi murah 

pengembangan infrastruktur dibandingkan 

dengan membuka outlet ATM. Tetapi 

internet banking juga membuka peluang 

timbulnya kejahatan menggunakan 

internet banking. Indonesia menempati 

peringkat keenam terbesar dunia atau 

keempat di Asia dalam tindak kejahatan 

internet dengan menggunakan fasilitas 

internet banking di Indonesia. 

Technologi Acceptance Model 

(TAM) mempunyai tujuan untuk 

memberikan kerangka dasar untuk 

penelusuran pengaruh faktor eksternal 

terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan 

penggunaan. TAM mempunyai dua faktor 

yang dapat mempengaruhi penerimaan 

penggunaan terhadap teknologi yaitu 

persepsi pengguna terhadap teknologi 

yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat 

dari teknologi dan kemudahaan dalam 

menggunakannya. TAM banyak digunakan 

untuk memprediksi tingkat akseptasi 

pemakaian dan pemakaian yang 

berdasarkan persepsi terhadap kemudahan 

penggunaan teknologi informasi dengan 

mempertimbangkan kemudahan dalam 

penggunaan teknologi informasi. Resiko 

transaksi dan kelengkapan fitur layanan 

internet banking merupakan hal yang 

sangat dipertimbangkan dalam melakukan 

transaksi maya 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. 

Variabel resiko dan fitur layanan 

ditambahkan untuk melihat bagaimana 

perilaku nasabah bank untuk menggunakan 

internet banking ini. Berdasarkan uraian 

tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Menguji signifikansi pengaruh 

Persepsi Manfaat terhadap Penggunaan 

Internet Banking nasabah Bank Mandiri di 

Surabaya, (2) Menguji signifikansi 

pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap 

Penggunaan Internet Banking nasabah 

Bank Mandiri di Surabaya, (3) Menguji 

signifikansi pengaruh Persepsi Resiko 

terhadap Penggunaan Internet Banking 

nasabah Bank Mandiri di Surabaya, (4) 

Menguji signifikansi pengaruh Persepsi 

Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan 
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Persepsi Resiko terhadap Penggunaan 

Internet Banking nasabah Bank Mandiri di 

Surabaya. 

 

LANDASAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS. 

Penggunaan Internet Banking 

Menurut Hadri dan Dwi 

(2007;127) 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 yang baru. 

Kehadiran internet banking telah 

menyebabkan efisiensi penyelenggaraan 

kegiatan usaha bank yang sangat tinggi. 

Internet banking memiliki tiga tahap 

pelayanan yang ditawarkan kepada 

nasabah, yaitu layanan informasi 

(informational) dimana bank hanya 

menye-diakan informasi jasa keuangan 

dalam websitenya, komunikasi 

(communicational) dimana dalam website 

tersebut juga memungkinkan nasabah 

untuk dapat berkomunikasi dengan bank, 

transaksi (transactttional/advance) dimana 

sudah memungkinkan nasabah untuk 

melakukan transaksi-transaksi keuangan 

virtual seperti, transfer dana, pengecekan 

saldo ataupun jenis pembayaran lainnya. 

 

Persepsi Manfaat 

Manfaat menggunakan internet 

banking lainnya yaitu dapat meningkatkan 

kinerja dan dalam pekerjaan telah 

berdampak baik yang bisa meningkatkan 

produktifitas. 

Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Wadie Nasri (2011), 

manfaat yang dirasakan terdapat beberapa 

indikator yang dapat diukur, diantaranya: 

(1) Kemudahan: Nasabah akan merasa 

lebih mudah apabila bertransaksi di Bank 

dengan menggunakan layanan internet 

banking, nasabah tidak harus datang ke 

Bank terlebih dahulu apabila ingin 

melakukan transaksi, (2) Bermanfaat: 

Bertransaksi menggunakan layanan 

internet banking memberikan manfaat 

yang positif untuk nasabah, (3) 

Menguntungkan: Nasabah akan 

diuntungkan oleh Bank apabila 

menggunakan layanan internet banking. 

 

Persepsi Kemudahan Penggunaan  

Roger dalam Raies Ahmad 

(2013:69) menyatakan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan merupakan sejauh 

mana teknologi inovatif dianggap tidak 

sulit untuk dipelajari, dipahami dan 

dioperasikan. Konsep ini mencakup 

kejelasan tujuan penggunaan teknologi 

informasi (TI) dan kemudahaan 

penggunaan sistem untuk tujuan sesuai 

dengan keinginan pemakai. 

TAM berpendapat bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan adalah salah satu 

penentu utama penerimaan sistem 

informasi. Dalam TAM, faktor persepsi 

kemudahan penggunaan teknologi dan 

persepsi terhadap daya guna sebuah 

teknologi berhubungan dengan sikap 

seseorang pada penggunaan teknologi 

tersebut. Sikap pada penggunaan sesuatu 

adalah sikap suka atau tidak suka terhadap 

penggunaan suatu produk. Sikap suka atau 

tidak suka terhadap suatu produk ini dapat 

digunakan untuk memprediksi perilaku 

niat seseorang untuk menggunakan suatu 

produk atau tidak menggunakannya. 

 

Persepsi Resiko  

Persepsi resiko adalah ketika resiko 

lebih mendominasi daripada kepercayaan 

maka nasabah tidak berminat 

menggunakan internet banking dan akan 

membuat bank mengeluarkan banyak 

biaya untuk membuka ATM, kantor 

cabang, dan lain-lain. Sebaliknya ketika 

resiko yang akan dialami semakin kecil 

maka semakin besar pula kepercayaan 

nasabah untuk menggunakan internet 

banking dan bank tidak merasa sia-sia 

mengeluarkan biaya yang besar dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam penelitian ini indikator 

resiko yaitu rendahnya penipuan transaksi 
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melalui internet, merasa bebas dalam 

mengirimkan pesan pribadi pada saat 

melakukan transaksi internet banking, 

nasabah yakin akan keamanan transaksi 

dalam menggunakan internet banking. 

Bank melakukan tindakan tersebut untuk 

memperkecil resiko dari penggunaan 

internet banking, diharapkan tindakan 

yang dilakukan oleh bank untuk 

memperkecil resiko akan berdampak 

positif pada minat nasabah untuk 

menggunakan teknologi yang ditawarkan. 

 

Pengaruh Persepsi Manfaat terhadap 

Penggunaan Internet Banking 

Teknologi dikatakan bermanfaat 

bagi nasabah apabila nasabah tersebut 

mempunyai minat untuk menggunakannya 

karena dirasakan bahwa teknologi akan 

mempermudah kinerjanya. Manfaat dalam 

internet banking merupakan kemampuan 

yang diperoleh atau diharapkan oleh para 

nasabah dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. Karenanya tingkat 

kemanfaatan internet banking 

mempengaruhi sikap nasbah terhadap 

sistem tersebut. 

H1 : Persepsi manfaat berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

 

Pengaruh Persepsi Kemudahan 

Penggunaan terhadap Penggunaan 

Internet Banking 

Persepsi kemudahan penggunaan 

menurut Davis dalam Perkins (2013;96) 

merupakan sebuah level dimana seseorang 

yang memiliki potensi dalam teknologi 

percaya bahwa sebuah teknologi atau 

sebuah sistem yang potensial tidak 

membutuhkan usaha. Dan sejauh mana 

teknologi inovatif dianggap tidak sulit 

untuk dipelajari, dipahami dan 

dioperasikan. Konsep ini mencakup 

kejelasan tujuan penggunaan teknologi 

informasi (TI) dan kemudahaan 

penggunaan sistem untuk tujuan sesuai 

dengan keinginan pemakai. 

H2 :  Persepsi kemudahan berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking nasabah bank Mandiri di 

Surabaya 

 

Pengaruh Persepsi Resiko terhadap 

Penggunaan Internet Banking 

Persepsi resiko adalah ketika resiko 

lebih mendominasi daripada kepercayaan 

maka nasabah tidak berminat 

menggunakan internet banking dan akan 

membuat bank mengeluarkan banyak 

biaya untuk membuka ATM, kantor 

cabang, dan lain-lain. Sebaliknya ketika 

resiko yang akan dialami semakin kecil 

maka semakin besar pula kepercayaan 

nasabah untuk menggunakan internet 

banking dan bank tidak merasa sia-sia 

mengeluarkan biaya yang besar dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

H3 :  Persepsi resiko berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking nasabah bank Mandiri di 

Surabaya. 

   

     H1 

 

     H2  H4 

 

H3 
 

Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Persepsi Manfaat (X1) 

Persepsi Kemudahan 

Penggunaan (X2) 

Persepsi Resiko (X3) 

Penggunaan Internet 

Banking (Y) 
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METODE PENELITIAN 

Kasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah nasabah bank Mandiri di Surabaya 

dan menggunakan internet banking bank 

Mandiri. Sampel yaitu sekelompok subyek 

yang jumlahnya tergantung pada 

kebutuhan analisisnya, bisa 

dikelompokkan menjadi satu atau beberapa 

kelompok.  

Data yang dianalisis di dapat dari 

pengambilan sampel penelitian. Untuk 

mendapatkan responden, peneliti 

menggunakan kuesioner yang dimana 

peneliti akan menyebarkan diberbagai titik 

yang sudah ditentukan. Menyebarkan 

kuesioner ini juga sesuai dengan segmen 

yang dituju, rumah, kampus dan tempat 

umum lainnya.  

Teknik pengambilan sampel 

penelitian ini dengan sampling non 

probabilitas. Accidental sampling 

merupakan jenis sampel non probabilitas 

dimana subyek dipilih karena aksesibilitas 

nyaman dan kedekatan mereka kepada 

peniliti. Dengan accidental sampling 

penelitian ini subyek dipilih hanya karena 

mereka paling mudah untuk merekrut studi 

dan peneliti tidak mempertimbangkan 

memilih mata pelajaran yang mewakili 

seluruh populasi.  

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data primer, 

yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari responden dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada pengguna internet 

banking untuk mengetahui hubungan 

antara persepsi manfaat, kemudahan 

penggunaan dan resiko terhadap 

penggunaan internet banking. Kelima 

skala likert akan membantu responden 

untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan, kemudian data yang diperoleh 

dari pengumpulan data akan dianalisis. 

 

 

 

Identifikasi Variabel 
Menurut Syofian (2013;10) 

variabel adalah konstruk yang sifat-

sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) 

atau dapat diartikan juga variabel 

merupakan konsep yang mempunyai 

bermacam-macam nilai, yang berupa 

kuantitatif ataupun kualitatif yang dapat 

berubah-ubah nilainya. Dalam penelitian 

ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel. 

Penggunaan Internet Banking (Y) 

Persepsi nasabah terhadap 

penggunaan internet banking pada bank 

Mandiri adalah suatu bentuk pemanfaatan 

media internet oleh bank untuk 

mempromosikan dan sekaligus melakukan 

transaksi secara online, baik dari produk 

yang sifatnya konvensional maupun yang 

baru. Internet banking sebagai bentuk 

pelayanan bank melalui media internet. 

Kehadiran internet banking telah 

menyebabkan efisiensi penyelenggaraan 

kegiatan usaha bank sangat tinggi. 

Terdapat indikator dari penggunaan 

internet banking, yaitu: (1) Berniat untuk 

terus menggunakan internet banking, (2) 

Akan menyarankan orang lain untuk 

menggunakan internet banking, (3) 

Menggunakan Internet banking untuk 

setiap transaksi perbankan yang saya 

perlukan. 

 

Persepsi Manfaat (X1) 

Persepsi nasabah terhadap manfaat 

internet banking pada bank Mandiri adalah 

keuntungan yang diberikan oleh pihak 

bank kepada nasabahnya dalam mengakses 

internet banking. Adapun indikator 

manfaat menggunakan internet banking 

adalah sebagai berikut: (1) Internet 

banking dirasa cepat untuk digunakan 

bertransaksi, (2) Layanan internet banking 

bisa digunakan dalam 24 jam, (3) Layanan 

internet banking dirasa sangat 

menyenangkan. 
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Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2) 

Persepsi nasabah terhadap 

kemudahan penggunaan merupakan suatu 

tingkat dimana seseorang percaya bahwa 

teknologi informasi dapat dengan mudah 

dipahami. Adapun indikator kemudahan 

penggunaan dalam menggunakan internet 

banking adalah sebagai berikut: (1) 

Layanan internet banking mudah 

digunakan untuk bertransaksi, (2) 

Operasional layanan internet banking 

dirasa mudah, (3) Penggunaan internet 

banking sangat fleksibel. 

 

Persepsi Resiko (X3) 
Persepsi nasabah terhadap resiko 

yang ditimbulkan jika bertransaksi 

menggunakan internet banking adalah 

suatu keadaan uncertainty yang 

dipertimbangkan orang untuk memutuskan 

atau tidak melakukan transaksi 

menggunakan internet. Adapun indikator 

resiko penggunaan internet banking yaitu: 

(1) Resiko penipuan untuk transaksi 

internet rendah, (2) Merasa bebas 

mengirimkan pesan pribadi dalam 

transaksi internet banking, (3) Memiliki 

keyakinan dalam keamanan jaringan 

transaksi internet banking. 

 

Pengukuran Variabel 

Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan 

indikator kuesioner tertutup langsung 

dengan bentuk rating scale (skala 

bertingkat) yaitu responden memberikan 

jawaban atas pernyataan didalam 

kuesioner yang sudah memiliki jawaban. 

Menurut Sugiyono (2016;93), skala likert 

adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, pengaruh dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Skala ini 

menggunakan tingkat penilaian jawaban 

dengan nilai 1 sampai nilai 5 kategori 

responden sebagaimana terlihat dalam 

tabel berikut :  

Tabel 2 

NILAI JAWABAN KUESIONER 

Interval Kelas Kode Jawaban  Nilai 

1,00 ≤ α ≤ 1,8 STS Sangat tidak setuju 1 

1,8 < α ≤ 2,6 TS Tidak setuju 2 

2,6 < α ≤ 3,4 RR Ragu-ragu 3 

3,4 < α ≤ 4,2 S Setuju 4 

4,2 < α ≤ 5 SS Sangat setuju 5 

Sumber: Sugiyono (2016) 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi linier berganda 

adalah persamaan yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas yaitu Persepsi Manfaat 

terhadap Penggunaan Internet Banking. 

Tabel 3 
HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

Model Unstandardized 

Coefficients 

t  Sig 

B Std. 

Error 

 Constant 4,290 1,516 2,830 0,006 

Persepsi Manfaat (X1)  0,293 0,116  2,538 0,013 

Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2)  0,253 0,078  3,266 0,002 

Persepsi Resiko (X3)  0,110 0,053  2,073 0,042 
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Adapun regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut :  

Y = 4,290 + 0,293 X1 + 0,253 X2 + 0,110 

X3 + 1,516  

Persamaan regresi linier berganda 

diatas menjelaskan bahwa: (1) Konstanta 

(α) = 4,290 artinya jika variabel bebas 

yang terdiri dari persepsi manfaat, 

kemudahan penggunaan dan resiko sama 

dengan 0, maka penggunaan internet 

banking Bank Mandiri di Surabaya sebesar 

4,290, (2) Koefisien regresi persepsi 

manfaat (X1) = 0,293 Menunjukkan 

hubungan positif antara persepsi manfaat 

terhadap penggunaan internet banking. 

Artinya apabila persepsi manfaat 

mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan skor, maka akan mengakibatkan 

kenaikan pada variabel penggunaan 

internet banking sebesar 0,293 satuan skor 

dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan, (3) Koefisien regresi persepsi 

kemudahan penggunaan (X2) = 0,253 

Menunjukkan hubungan positif antara 

persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan internet banking. Artinya 

apabila persepsi kemudahan penggunaan 

mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan skor, maka akan mengakibatkan 

kenaikan pada variabel penggunaan 

internet banking sebesar 0,253 satuan skor 

dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan, (4) Koefisien regresi persepsi 

resiko (X3) = 0,110 Menunjukkan 

hubungan positif antara persepsi resiko 

terhadap penggunaan internet banking. 

Artinya apabila persepsi resiko mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan skor, 

maka akan mengakibatkan kenaikan pada 

variabel penggunaan internet banking 

sebesar 0,110 satuan skor dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besar kontribusi 

variabel bebas persepsi manfaat (X1), 

kemudahan penggunaan (X2), dan resiko 

(X3) terhadap variabel terikat penggunaan 

internet banking digunakan nilai R2. 

Tabel 4 

KOEFISIEN DETERMINASI 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .603
a
 .363 .336 1.00972 

 

Koefisien determinasi simultan (R 

square) yaitu sebesar 0,363 atau 36,3%. 

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 

yang terjadi pada variabel dependen 

sebesar 36,3% yang disebabkan oleh 

variabel independen secara bersama-sama, 

sedangkan sisanya (100% - 36,3% = 

63,7%) sebesar 63,7% disebabkan oleh 

variabel lain diluar ketiga variabel 

independen. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

dan mengukur tingkat signifikansi 

pengaruh variabel independen yaitu 

persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, 

dan resiko terhadap variabel dependen 

yaitu penggunaan internet banking secara 

bersama-sama. 

Diketahui bahwa F hitung sebesar 

13,324 dan nilai probabilitas (Sig.F) 

sebesar 0,000 (< 0,05). Maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, sehingga dapat dijelaskan 

bahwa variabel persepsi manfaat (X1), 

persepsi kemudahan penggunaan (X2), dan 

persepsi resiko (X3) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel penggunaan internet 

banking (Y). Menunjukkan bahwa variabel 

persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, 

dan resiko berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya. 
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Tabel 5 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 40.754 3 13.585 13.324 .000
b
 

Residual 71.368 70 1.020   

Total 112.122 73    

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji 

secara parsial untuk masing-masing 

variabel bebas yaitu persepsi manfaat, 

kemudahan penggunaan, dan resiko secara 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya. Jika sig. < 0,05 maka 

dinyatakan signifikan. Hasil uji parsial 

adalah sebagai berikut: (1) Persepsi 

Manfaat (X1), pada hasil uji t pada Tabel 5, 

persepsi manfaat terhadap penggunaan 

internet banking mempunyai nilai Sig. 

sebesar 0,013 (< 0,05), maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Artinya, variabel bebas 

X1 secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan internet banking. (2) 

Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2), 

pada hasil uji t pada Tabel 5, persepsi 

kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan internet banking mempunyai 

nilai Sig. sebesar 0,002 (< 0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel 

bebas X2 secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap penggunaan internet 

banking. (3) Persepsi Resiko (X3), pada 

hasil uji t pada Tabel 5, persepsi resiko 

terhadap penggunaan internet banking 

mempunyai nilai Sig. sebesar 0,042 (< 

0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, variabel bebas X3 secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan internet banking. 

Tabel 12 

Hasil Perhitungan Uji t 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig 

B Sdt. 

Error 

Beta 

(Constant) 4,290 1,516  2,830 0,006 

Persepsi Manfaat (X1) 0,293 0,116 0,252 2,538 0,013 

Persepsi Kemudahan 

Penggunaan (X2) 

0,253 0,078 0,354 
3,266 0,002 

Persepsi Resiko (X3) 0,110 0,053 0,218 2,073 0,042 
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Pembahasan  

Pada penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk mengetahui pengaruh 

persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, 

dan resiko terhadap penggunaan internet 

banking. 

Pengaruh Kemudahan Penggunaan 

Terhadap Penggunaan Internet 

Banking.   

Hipotesis ini digunakan untuk 

mengetahui apakah kemudahan 

penggunaan mempunyai pengaruh 

terhadap penggunaan internet banking 

Bank Mandiri. Menurut teori pengaruh 

persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan internet banking adalah 

positif. Hasil analisis linier berganda 

menunjukkan hasil koefisien regresi 

sebesar 0,002 sehingga hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel persepsi 

kemudahan penggunaan secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap penggunaan internet 

banking Bank Mandiri di Surabaya. Secara 

parsial, kemudahan penggunaan 

memberikan kontribusi sebesar 0,253 atau 

25,3%. 

Berdasarkan temuan ini, maka 

dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama 

menyatakan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap penggunaan internet banking 

Bank Mandiri di Surabaya diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Perkins, 

Ed-Zilla Daniel dan Annan, Jonathan 

tahun 2013 mendukung karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan internet banking yang 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan kepercayaan nasabah 

terhadap penggunaan internet banking. 

Hasil pernyataan tertinggi didapat 

pada poin X2.2 yang menyatakan bahwa 

“operasional layanan internet banking 

Bank Mandiri dirasa mudah”. Hal ini 

memberikan kesimpulan bahwa layanan 

internet banking bank Mandiri berguna 

terhadap penggunaan internet banking. 

Kemudahan penggunaan internet banking 

dinilai sebagai suatu layanan yang 

memberikan kebebasan mobilitas bagi 

nasabah dalam melakukan layanan internet 

banking. Dilihat dari hasil lapangan bahwa 

kemudahan penggunaan internet banking 

mampu memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pengguna internet 

banking bank Mandiri sehingga nasabah 

sepakat internet banking bank Mandiri 

dapat memberikan kebebasan untuk 

melakukan transaksi perbankan. 

 

Pengaruh Persepsi Resiko Terhadap 

Penggunaan Internet Banking 

Hipotesis ini digunakan untuk 

mengetahui apakah resiko mempunyai 

pengaruh terhadap penggunaan internet 

banking Bank Mandiri. Menurut teori 

pengaruh persepsi resiko terhadap 

penggunaan internet banking adalah 

positif. Hasil analisis linier berganda 

menunjukkan hasil koefisien regresi 

sebesar 0,042 sehingga hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel persepsi 

resiko secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya. Secara parsial, resiko 

memberikan kontribusi sebesar 0,110 atau 

11%. 

Berdasarkan temuan ini, maka 

dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama 

menyatakan bahwa persepsi resiko 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya diterima. Penelitian 

yang dilakukan oleh Faiz M.Shaikh, Zahid 

Hussain Kazi, Ambreen Khaskheley tahun 

2014 mendukung karena hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaruh resiko 

terhadap penggunaan internet banking 

yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan kepercayaan nasabah 

terhadap penggunaan internet banking dan 



 

10 

 

untuk mempromosikan bentuk-bentuk baru 

dari perbankan di pasar yang kompetitif 

saat ini. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel persepsi resiko pada indikator X3.3 

yang menyatakan bahwa “ragu akan 

keamanan transaksi internet banking Bank 

Mandiri”. Hal ini disebabkan karena 

nasabah pengguna internet banking 

memiliki persepsi bahwa keamanan 

bertransaksi dapat dirusak orang lain 

sehingga nasabah merasa ragu terhadap 

resiko keamanan dalam melakukan 

transaksi menggunakan internet banking 

bank Mandiri. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penilaian nasabah 

terhadap persepsi resiko dari internet 

banking merasa ragu karena memberikan 

rasa kurang aman terhadap internet 

banking bank Mandiri, maka akan 

berdampak pada peningkatan pengguna 

internet banking bank Mandiri. Apabila 

dihubungkan dengan lapangan persepsi 

resiko tidak mempengaruhi nasabah dalam 

melakukan penggunaan internet banking. 

Mengacu pada pertanyaan terbuka pada 

kuesioner nasabah bank Mandiri masih 

merasakan resiko tetapi tidak 

mempengaruhi nasabah untuk 

menggunakan internet banking karena 

nasabah merasakan hal-hal lain seperti 

manfaat dan kemudahan penggunaan yang 

diberikan internet banking bank Mandiri 

sehingga rasa percaya nasabah lebih besar 

dibandingkan resiko yang dirasakan dalam 

menggunakan internet banking bank 

Mandiri. 

 

Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran. 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : (1) Variabel Persepsi Manfaat 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa hipotesis pertama 

persepsi manfaat berpengaruh positif 

signifikan terhadap penggunaan internet 

banking Bank Mandiri di Surabaya 

diterima, (2) Variabel Persepsi 

Kemudahan Penggunaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking Bank Mandiri di 

Surabaya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

hipotesis kedua persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap penggunaan internet banking 

Bank Mandiri di Surabaya diterima, (3) 

Variabel Persepsi Resiko berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking Bank Mandiri di 

Surabaya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

hipotesis ketiga persepsi resiko 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya diterima, (4) Variabel 

Persepsi Manfaat, Kemudahan 

Penggunaan, dan Resiko secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan internet banking. Semakin 

tinggi variabel persepsi manfaat, 

kemudahan penggunaan dan resiko 

terhadap penggunaan internet banking 

maka akan meningkatkan keputusan 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri di Surabaya. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini yang telah dilakukan 

masih banyak memiliki keterbatasan 

adalah sebagai berikut : (1) Adanya 

responden yang menolak mengisi 

kuesioner, karena adanya kepentingan lain 

yang harus dilakukan, (2) Peneliti 

mengalami kesulitan dalam menyebarkan 

kuesioner karena terbatasnya pengguna 

internet banking bank Mandiri. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan 

keterbatasan penelitian, maka saran yang 

dapat diberikan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagi Bank 
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Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa semua variabel penelitian 

berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan internet banking. Dengan 

begitu disarankan bagi perbankan lebih 

meningkatkan kembali layanan internet 

banking yang mudah diakses dan 

digunakan dengan baik oleh nasabah. 

Bagi Penelitian Selanjutnya: (a) Untuk 

penelitian selanjutnya sebaiknya 

menambah periode penelitian yang lebih 

panjang untuk menghasilkan hasil yang 

lebih konsisten, (b) Menambah variabel 

lain selain yang digunakan dalam 

penelitian ini, serta perlu 

mempertimbangkan subyek penelitian 

yang akan digunakan dengan melihat 

perkembangan perbankan di Indonesia, 

agar dapat di generalisasikan. 
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