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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian kali ini mengacu pada beberapa jurnal terdahulu yang akan 

diuraikan sebagai berikut : 

2.1.1 Huong Thi Thanh Tran James Corner ( 2016 ) 

 Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitan yang dilakukan oleh Huong Thi Thanh Tran James Corner pada tahun 

2016 yang berjudul “The impact of communication channels on Mobile Banking 

adoption.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak komunikasi 

terhadap niat menggunakan Mobile Banking di industri perbankan di Selandia 

Baru.   

 Populasi penelitian ini adalah nasabah Mobile Banking di Selandia Baru. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey melalui 

penyebaran kuesioner. Adapun data dianalisis menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM) dengan Partial Least Square (PLS). 

 Hasil menujukkan bahwa Komunikasi tatap muka secara signifikan dapat 

mempengaruhi niat nasabah dalam mengunakan Mobile Banking yang mana pihak 

perbankan, memasarkan ke pada para nasabah secara tatap muka mengenai 

Mobile Banking dengan menunjukkan manfaat – manfaat apa saja yang dapat di 
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terima oleh pengguna BRI Mobile. Begitu juga persepsi kegunaan, persepsi 

kredibiltas dan persepsi biaya secara signifikan mempengaruhi niat nasabah dalam 

menggunakan BRI Mobile. 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Corner (2016) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu: 

1. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner 

b. Metode analisis data menggunakan SEM-PLS 

c. Variabel terikat (Niat menggunakan) 

d. Variabel bebas ( Komunikasi tatap muka dan persepsi kredibilitas) 

e. Obyek sama yaitu Mobile Banking 

f. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling 
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2. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Jumlah subyek berbeda penelitian terdahulu menggunakan 249 

responden  dan penelitian sekarang 100 responden 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas Persepsi biaya, 

penelitian sekarang tidak menggunakan. 

c. Penelitian terdahulu dilakukan di Selandia Baru. Adapun penelitian 

saat ini dilaksanakan di Surabaya 

2.1.2 Elsadig Musa Ahmed ( 2016 ) 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Elsadig Musa Ahmed  pada tahun 2016 yang 

berjudul ”Factors influencing Sudanese microfinance intention to adopt Mobile 

Banking.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi niat nasabah dalam menggunakan Mobile Banking di industri 

perbankan di Sudan.  

Populasi penelitian ini adalah nasabah Mobile Banking di Sudan. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey melalui 

penyebaran kuesioner. Adapun data dianalisis menggunakan metode analisis 

statistik diskriptif melalui SPSS (Statistical Package for Social Science). 

Hasil ini menujukkan bahwa Persepsi Kredibilitas secara signifikan dapat 

mempengaruhi niat nasabah dalam mengunakan Mobile Banking, yang mana 

pihak perbankan memberikan pelayanan mengenai kualitas produk Mobile 
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Banking yang dapat memuaskan pihak nasabah, agar mereka dapat memberikan 

Persepsi yang baik terhadap kualitas layanan dari produk BRI Mobile. Begitu juga 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Perceived financial 

Cost, Previous Experience, Banking needs dan Awareness berpenagruh signifikan 

terhadap niat menggunakan Mobile Banking. Partners collaboration, Business 

Model, Regulatory Environment, ICT Infrastructure, MFPs Size, Financial 

Resources, Govt. Support, ICT Expertise, Top Mgt Support, Perceived Benefits 

dan Market and Products juga berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan 

Mobile Banking. 

Independent variable 

 

 

 

Independent Variable        

         Dependent Variable 

 

 

 

 

 

Moderating Variables Independent Variable      Independent Variable   Independent Variable 

 Sumber : Ahmed (2016) 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu: 

1. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner 

b. Metode analisis data menggunakan Analisis statistik diskriptif melalui 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

c. Variabel terikat (Niat menggunakan) 

d. Variabel bebas (Persepsi kredibilitas) 

e. Obyek sama yaitu Mobile Banking 

f. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling 

2. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Jumlah subyek berbeda penelitian terdahulu menggunakan 413 

responden  dan penelitian sekarang 100 responden 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Perceived financial 

Cost. Previous Experience, Banking needs,  Awareness, Partners 

collaboration, Business Model, Regulatory Environment, ICT 

Infrastructure, MFPs Size, Financial Resources, Govt. Support, ICT 

Expertise, Top Mgt Support, Perceived Benefits dan Market dan  

Products, penelitian sekarang tidak menggunakan. 

c. Penelitian terdahulu dilakukan di Sudan. Adapun penelitian saat ini 

dilaksanakan di Surabaya. 
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2.1.3 Chian-Son Yu ( 2016 ) 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Chian-Son Yu pada tahun 2016 dengan judul 

“Factors Affecting Individuals To Adopt Mobile Banking: Empirical Evidence 

From The Utaut Model.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor 

yang mempengaruhi individu dalam menggunakan Mobile Banking di industri 

perbankan kota Taiwan.  

Populasi penelitian ini adalah nasabah Mobile Banking di Taiwan. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey melalui 

penyebaran kuesioner. Adapun data dianalisis menggunakan metode Structural 

Equation Model (SEM) dengan Partial Least Square (PLS). 

Hasil ini menujukkan bahwa Persepsi Kredibilitas secara signifikan dapat 

mempengaruhi niat nasabah dalam mengunakan Mobile Banking, yang mana 

pihak perbankan memberikan pelayanan mengenai kualitas produk Mobile 

Banking yang dapat memuaskan pihak nasabah, agar mereka dapat memberikan 

Persepsi yang baik terhadap kualitas layanan dari produk BRI Mobile. Begitu juga 

Performance Expectancy,  Social Influence, dan Perceived financial Cost 

berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku menggunakan Mobile Banking 

dan Faciliting Conditions berpengaruh signifikan terhadap perilaku menggunakan 

Mobile Banking. Selain itu tidak berpengaruh signifikan terhadap niat dan 

perilaku menggunakan Mobile Banking. 
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Sumber : Yu (2016) 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yaitu: 

1. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Metode pengambilan data menggunakan kuesioner 

b. Metode analisis data menggunakan SEM-PLS 

c. Variabel terikat (Niat menggunakan) 

d. Variabel bebas (Persepsi kredibilitas) 

e. Obyek sama yaitu Mobile Banking 
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2. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 

a. Jumlah subyek berbeda penelitian terdahulu menggunakan 441 

responden  dan penelitian sekarang 100 responden 

b. Peneltian terdahulu menggunakan variabel bebas Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, dan Perceived 

financial Cost, penelitian sekarang tidak menggunakan. 

c. Penelitian terdahulu teknik pengambilan sampel menggunakan Online 

Sampling. Adapun penelitian sekarang menggunakan Purposive 

Sampling. 

d. Penelitian terdahulu dilakukan di Taiwan. Adapun penelitian saat ini 

dilaksanakan di Surabaya. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN SEKARANG 

Keterangan Houng Thi Thanh Tran James 

Corner 

(2016) 

Ching-Son Yu 

(2016) 

Elsadig Musa Ahmed 

(2016) 

Nur Adhi Mustofa 

(2017) 

Judul The impact of communication 

channels on Mobile Banking 

adoption 

Factors Affecting Individuals To 

Adopt Mobile Banking: Empirical 

Evidence From The Utaut Model. 

Factors influencing Sudanese 

microfinance intention to adopt Mobile 

Banking 

Efek mediasi persepsi kredibilitas pada 

pengaruh komunikasi tatap muka 

terhadap niat menggunakan BRI 

Mobile nasabah bank rakyat Indonesia 

di Surabaya  

Variabel 

Endogen 

Niat menggunakan, persepsi 

kegunaan, persepsi kredibilitas 

dan persepsi biaya. 

Niat dan Perilaku Niat menggunakan Niat menggunakan 

Variabel 

Eksogen 

Komunikasi tatap muka Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence, 

Persepsi Kredibilitas,  dan 

Perceived financial Cost. 

Performance Expectancy, Effort 

Expectancy, Social Influence, Persepsi 

kredibilitas, Perceived financial Cost. 

Previous Experience, Banking needs,  

Awareness, Partners collaboration, 

Business Model, Regulatory 

Environment, ICT Infrastructure, 

MFPs Size, Financial Resources, Govt. 

Support, ICT Expertise, Top Mgt 

Support, Perceived Benefits dan 

Market and Products 

Komunikasi tatap muka dan Persepsi 

Kredibilitas 

Variael 

Intervening 

- - - Persepsi Kredibilitas 

Variabel 

Moderasi 

- Gender dan Age Age, Gender, Income dan Education - 

Obyek Mobile Banking Mobile Banking Mobile Banking Mobile Banking 

Subyek 249 Responden 441 Responden 413 Responden 100 Responden 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

Purposive Sampling Online Sampling Purposive Sampling Purposive Sampling 
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Metode 

pengumpulan 

data 

Penyebaran kuesioner Penyebaran kuesioner Penyebaran kuesioner Penyebaran kuesioner 

Populasi Nasabah Mobile Banking di 

Selandia Baru 

Nasabah Mobile Banking di Taiwan Nasabah Mobile Banking di Sudan Nasabah BRI Mobile di Surabaya. 

Teknik analisis 

data 

SEM-PLS (Partial Least 

Squares) 

SEM-PLS (Partial Least Squares) Analisis statistik diskriptif melalui 

SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 

SEM-PLS (Partial Least Squares) 

Hasil 

penelitian 

Komunikasi tatap muka, 

persepsi kegunaan, persepsi 

kredibilitas dan persepsi biaya 

berpengaruh signifikan terhadap 

niat menggunakan Mobile 

Banking. 

 

Persepsi Kredibilitas, Performance 

Expectancy,  Social Influence, dan 

Perceived financial Cost 

berpengaruh signifikan terhadap 

niat dan perilaku menggunakan 

Mobile Banking dan Faciliting 

Conditions berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku menggunakan 

Mobile Banking. selain itu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

niat dan perilaku menggunkan 

Mobile Banking. 

Persepsi Kredibilitas, Performance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social 

Influence, Perceived financial Cost, 

Previous Experience, Banking needs 

dan Awareness berpengaruh signifikan 

terhadap niat menggunakan Mobile 

Banking. dan Partners collaboration, 

Business Model, Regulatory 

Environment, ICT Infrastructure, 

MFPs Size, Financial Resources, Govt. 

Support, ICT Expertise, Top Mgt 

Support, Perceived Benefits dan 

Market and Products juga berpengaruh 

signifikan terhadap niat menggunakan 

Mobile Banking. 

Komunikasi tatap muka dan Perspsi 

kredibilitas berpengaruh signifikan 

terhadap niat nasabah dalam 

menggunakan BRI Mobile di Surabaya 

 

 

- 

Sumber : Huong Thi Thanh Tran James Corner (2016), Elsadig Musa Ahmed (2016), dan Ching-Son Yu (2016)
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2.2 Landasan Teori 

 Pada bagian bab ini akan membahas tentang teori-teori yang mendasari 

dan mendukung dalam melakukan penelitian, di dalam penelitian ini akan 

menjelaskan secara sistematis dan juga terperinci dari faktor-faktor apa saja yang 

dapat menyebabkan nasabah dalam menggunakan Mobile Banking dan dapat di 

formulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran. 

2.2.1 Pengertian Mobile Banking 

 Mobile Banking adalah sebuah layanan informasi yang berfungsi sebagai 

alat yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan 

teknologi yang terdapat pada smartphone untuk mendukung kelancaran dan 

kemudahan transaksi perbankan (Thakur, 2012 : 8). Mobile Banking merupakan 

layanan perbankan yang dapat di akses secara langsung oleh nasabah melalui 

telepon seluler atau handphone GSM ( Global syestem for communication ) 

dengan menggunakan menu SIM Card atau handphone yang saat ini menggunkan 

media SMS ( Short Message Service ).( S. Fatemeh et al., 2014 : 33). Menurut 

pendapat Corner (2016:2) Mobile Banking dianggap sebagai inovasi atau 

teknologi baru di bidang penyediaan layanan elektronik yang di tawarkan oleh 

lembaga keuangan atau perbankan. 

 Dalam menggunakan layanan Mobile Banking salah satu syarat bagi 

nasabah yang ingin menggunakan Mobile Banking, terlebih dahulu mempunyai 

rekening tabungan dan telah terdaftar sebagai pengguna layanan. Layanan Mobile 

Banking juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dan bukan 
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keuangan dengan memberikan tampilan menu yang jelas dan mudah digunakan, 

dengan terlebih dahulu harus mengunduh menggunakan telepon 

seluler/handphone. ( http://BankBRI.co.id ) 

 Mobile Banking merupakan salah satu produk perbankan yang banyak 

diminati oleh para nasabah. Karena layanan tersebut mermbuat para nasabah 

mampu melakukan transaksi dengan mudah dan juga bisa menghemat waktu 

tanpa harus datang ke Bank, cukup dengan mengakses layanan Mobile Banking 

melalui telepon selalur / handphone. Menggunakan layanan Mobile Banking 

nasabah dapat melakukan transaksi yang sama persis dengan pelayanan yang ada 

di Bank seperti melakukan transfer uang, cek saldo, melihat rincian transaksi, 

pembanyaran tagihan listrik, telepon, air maupun kartu kredit ( Wiji, 2013 : 130 ). 

2.2.2 BRI  Mobile 

 BRI Mobile adalah suatu aplikasi yang mengintegrasikan beberapa 

aplikasi e-Banking BRI yang dapat diakses melalui smartphone (iPhone, 

BlackBerry, dan Android) beserta aplikasi tambahan lainnya. Aplikasi yang 

terdapat dalam BRI Mobile di antaranya adalah BRI Mobile, Internet Banking 

BRI, Call BRI, serta Info BRI. http://brimobile.bri.co.id/ 

 Selain itu, juga di jelaskan mengenai tentang keunggulan dan juga fitur-

fitur apa saja yang dapat di manfaatkan oleh para nasabah pengguna BRI Mobile 

yaitu : 

a. BRI Mobile dan Internet Banking BRI 

Penggabungan dua aplikasi BRI Mobile dan Internet Banking BRI menjadi 

satu aplikasi BRI Mobile memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi 

http://bankbca.co.id/
http://brimobile.bri.co.id/
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nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, baik 

menggunakan jaringan internet (GPRS/EDGE/3G/WIFI) maupun SMS 

sebagai sarana transaksi. 

b. Keamanan Transaksi 

Aplikasi ini aman digunakan karena dilengkapi dengan PIN pada BRI 

Mobile dan Internet Banking BRI. Khusus Internet Banking BRI yang 

digunakan di iPhone akan menggunakan m-Token sebagai autentifikasi. 

c. Daftar Pembayaran 

Terdapat fitur untuk menyimpan daftar pembayaran, sehingga untuk 

transaksi pembayaran berikutnya tinggal pilih kata kunci yang disimpan 

pada daftar pembayaran. 

d. Daftar Transfer 

Terdapat fitur untuk menyimpan daftar transfer, sehingga untuk transaksi 

pembayaran berikutnya tinggal pilih kata kunci yang disimpan pada daftar 

transfer. 

e. ATM Locator 

Terdapat informasi lokasi ATM BRI yang terkoneksi dengan GPS, 

sehingga dapat mengetahui posisi ATM BRI terdekat dengan lokasi Anda. 

f. Notifikasi Transaksi 

Terdapat pilihan untuk menyimpan notifikasi transaksi bagi nasabah 

sehingga praktis, mudah, dan aman bila bertransaksi. 

http://brimobile.bri.co.id/ 

http://brimobile.bri.co.id/
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2.2.3 Komunikasi tatap muka 

 komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk bisa 

berinteraksi dengan orang lain. Jika komunikasi kita baik, maka secara tidak 

langsung akan dapat memberikan manfaat kepada kita dan juga ke pada orang 

lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak-pihak perbankan, dimana para 

karyawannya di tuntut agar bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satunya 

komunikasi tatap muka, dimana karyawan secara langsung berhadapan dengan 

pihak konsumen untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen 

maupun dengan calon konsumen. Menurut Anggie Seftyan Nugraha (2017) bahwa 

komunikasi tatap muka, merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung 

antara komunikator dengan komunikan. Dengan tujuan  untuk mendapatkan 

umpan balik secara langsung. Sedangkan menurut Astrid Susanto (2013:156)  

sebuah komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara antara 

komunikan dengan komunikator. Bertujuan agar apa yang di sampaikan dapat 

secara langsung di tangkap oleh komunikator. 

 Adapun manfaat menggunakan komunikasi tatap muka secara langsung 

diantaranya adalah jika menggunakan komunikasi tatap muka, maka kita bisa 

mendapatkan umpan balik secara langsung dari komunikan tanpa melalui suatu 

perantara apapun (Anggie Seftyan Nugraha, 2017). Selain itu juga tidak perlu 

mengeluarkan biaya sepeserpun walaupun berkomunikasi dengan waktu yang 

lama (Pury Wulandary, 2016). 

 Menurut Zolait dan Sulaiman (2009) dalam penelitian Corner (2016 : 6) 

menunjukkan bahwa dalam konteks perusahaan terdapat 3 tipe komunikasi tatap 
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muka yang memiliki dampak yang signifikan pada keputusan kosumen di dalam 

menggunakan produk/jasa tertentu yaitu pemimpin, orang dekat ( keluarga, teman, 

kolega, dan teman sebaya), dan karyawan perusahaan yang mempunyai interaksi 

secara langsung dengan konsumen di dalam menawarkan suatu produk/jasa 

tertentu. 

Komunikasi tatap muka dapat diukur dengan beberapa indikator dibawah ini 

yaitu : Corner (2016 : 25) 

1. Saran dari rekan sejawat untuk mencoba produk/jasa tertentu. 

2. Saran dari rekan sejawat untuk  menggunakan produk/jasa tertentu  

3. Saran dari karyawan  untuk mencoba produk/jasa tertentu 

4. Saran dari karyawan  bank untuk menggunakan produk/jasa tertentu 

2.2.4 Niat menggunakan 

 Reza Ramadhan (2016 : 58), mendefiniskan niat adalah “kecenderungan 

seseorang untuk memilih atau tidak memilih suatu pekerjaan tersebut”. Sedangkan 

menurut Jean dan Norman ( 2014 : 6 ) dalam penelitian Corner (2016 : 4) Niat 

adalah suatu keinginan yang belum dilakukan, diasumsuikan bahwa niat yang 

tinggi akan mempengaruhi perilaku yang tinggi. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan juga bisa terjadi niat dapat mempengaruhi sikap dan sebaliknya 

bersikap belum tentu berniat. Oleh karena itu hal tersebut di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Perilaku terjadi jika situasi dan kondisi memungkinkan dan niat 

tidak terjadi apabila kondisi tidak memungkinkan. The Theory Reasoned Action 

(TRA) yang dijelaskan oleh Fisbein dan Ajzen(1975) dalam penelitian Ni Made 

Ari Puspita Dewi (2016 : 2069) menjelaskan bahwa perilaku seorang individu 
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dapat di dasari oleh niat yang dapat terlibat dalam melakukan suatu tindakan 

tertentu. 

 Adapun mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM) 

pengadopsian suatu teknologi oleh pengguna dapat dipengaruhi oleh 2 hal yaitu, 

persepsi kemudahan dan juga persepsi manfaat (Almuntaha 2008 : 12) dalam 

penelitian Ni Made Ari Puspita Dewi (2016 : 2069). TAM menggunakan TRA 

dari Fisbein dan Ajzen, yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana tingkat 

respon konsumen di dalam menggunkan suatu teknologi tertentu. 

Niat menggunakan dapat diukur dengan beberapa indikator di bawah ini yaitu : 

Corner (2016 : 25) 

1. Kesesuian perangkat komunikasi dengan produk/jasa tertentu.  

2. Lebih memilih menggunakan produk/jasa tertentu. 

3. Merekomendasikan produk/jasa tertentu kepada orang lain. 

Sedangkan Menurut Yu (2016 : 112) yaitu : 

1. Lebih memilih menggunakan produk/jasa tertentu.  

2. Cenderung untuk menggunakan produk/jasa tertentu. 

3. Akan menggunakan produk/jasa tertentu. 

2.2.5 Persepsi Kredibilitas 

 Persepsi kredibilitas merupakan persepsi seseorang atau individu 

mengenai kualitas dari produk/layanan tersebut. Menurut Corner (2016 : 5) bahwa 

persepsi kredibilitas di artikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan produk/layanan tersebut akan bebas dari semua masalah keamanan 

dan juga ancaman privasi dari individu tersebut. Persepsi kredibilitas juga dapat 
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didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang akan percaya bahwa 

menggunakan sistem tersebut akan tetap menjamin keamanan dan juga privasinya 

(Wang et al., 2003 : 501) dalam penelitian Corner (2016 : 5). Kredibilitas 

perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi reputasi  

perusahaan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu perushaan tersebut 

(Yee Yen Yuen, 2013) dalam penelitian Ahmed (2016 : 10). 

 Sebuah sistem yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, akan 

mendorong seseorang untuk menggunakan suatu sistem tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa persepsi kredibilitas memiliki dua komponen yaitu keamanan 

dan privasi, merupakan bagian yang sangat mempengaruhi seseorang untuk 

menggunakan sistem tersebut. Jadi semakin banyak orang percaya terhadap 

keamanan dan privasi maka semakin besar pula niat seseorang di dalam 

menggunakan sistem tersebut (Corner, 2016:5). Penelitian yang lain menjelaskan 

bahwa keamanan dan ancaman privasi merupakan faktor yang paling 

dipertimbangkan di dalam dunia perusahaan ketika menggunakan layanan tersebut 

(Malhotra, 2011) dalam penelitian Corner (2016:5). 

Persepsi kredibilitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator di 

bawah ini yaitu : Corner (2016:28) 

1. Autorisasi penggunaan  

2. Transaksi error 

3. Antisipasi terhadap Hacker dan virus 

4. Masalah privasi 
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5. keandalan perangkat jaringan  

Sedangkan menurut Yu (2016:112) yaitu : 

1. Terjaga kerahasian informasi 

2. Transaksi terjamin keamanannya 

3. Data pribadi terjamin keamanannya 

4. Lingkungan perusahaan aman  

2.2.6 Pengaruh Komunikasi tatap muka terhadap Niat menggunakan 

Mobile Banking 

 Menurut Effendi (2016) dalam penelitian Reza Ramdhan (2016 : 9). 

komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

dengan komunikan secara langsung bertatap muka tanpa adanya perantara. 

Komunikasi tatap muka ini merupakan suatu variabel yang paling effektif dalam 

mengubah pola pikir, sikap, pendapat atau sifat seseorang. semakin bagus 

karyawan dalam berkomunikasi terutama dalam berkomunikasi secara tatap muka 

dengan para nasabah dan calon nasabah maka niat menggunakan Mobile Banking 

oleh nasabah juga akan semakin besar  dan dipastikan nasabah menggunakan 

Mobile Banking tersebut. 

 Hasil penelitian membuktikan bahwa komunikasi tatap muka memliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat nasabah dalam menggunakan Mobile 

Banking. Bahwa Komunikasi tatap muka berpengaruh terhadap niat seseorang 

dalam melakukan suatu tindakan tersebut (Corner 2016:2). 
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2.2.7 Pengaruh Komunikasi tatap muka terhadap Persepsi Kredibilitas 

Mobile Banking 

 Menurut  Anggie Seftyan Nugraha (2017). bahwa komunikasi tatap muka, 

merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara komunikator 

dengan komunikan. Dengan tujuan  untuk mendapatkan umpan balik secara 

langsung. Jika semakin bagus karyawan perbankan dalam berkomunikasi, 

terutama komunikasi tatap muka yang dilakukan secara langsung antara pihak 

karyawan dengan nasabah maupun calon nasbah yang menjelaskan mengenai 

sesuatu yang berhubungan dengan Mobile Banking yaitu menjelaskan mengenai 

kualitas layanan, keamanan penggunaan, manfaat penggunaan dan juga keamanan 

mengenai ancaman data pribadi,  maka akan semakin tinggi persepsi kredibilitas 

mengenai tentang layanan Mobile Banking. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi tatap muka berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi kredibilitas nasabah dalam menggunakan Mobile 

Banking. Menurut penelitian Corner (2016:5) menjelaskan bahwa suatu 

komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun tatap muka dapat 

memberikan efek yang positif terhadap persepsi nasabah mengenai suatu layanan 

Mobile Banking. 

2.2.8 Pengaruh Persepsi Kredibilitas terhadap niat menggunakan Mobile 

Banking 

 Menurut Yu (2016 : 108) mengatakan bahwa Persepsi kredibilitas 

dianggap sebagai faktor impersonal yang mengandalakn pada reputasi, informasi 

dan juga penalaran ekonomi. Persepsi Kredibilitas merupakan suatu indikator 

yang mempengaruhi niat perilaku dalam menggunakan Mobile Banking  (Corner, 
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2016 : 5). Jika semakin besar kredibilitas yang diberikan oleh pihak perbankan di 

dalam menggunakan sistem tersebut, maka di pastikan nasabah akan tertarik di 

dalam menggunakan Mobile Banking. Kredibilitas yang tinggi merupakan suatu 

faktor utama dalam menarik niat nasabah di dalam menggunakan layanan 

tersebut. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kredibilitas berpengaruh 

signifikan terhadap niat nasabah dalam menggunakan Mobile Banking. Menurut 

penelitian Corner (2016 : 5) faktor kualitas kemanan dan juga kerahasian privasi, 

merupakan suatu faktor yang paling menentukan niat nasabah dalam menggunkan 

Mobile Banking tersebut.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

                                                    

                           H2   H3 

2.1           

          

    H1 

     

Gambar 2.4 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan  penjelasan sebelumnya mengenai penelitian ini maka 

hipotesis di dalam penelitian ini adalah : 

H1: Komunikasi tatap muka memilik pengaruh signifikan terhadap Niat nasabah               

 dalam menggunakan BRI Mobile di Surabaya 

H2: Komunikasi tatap muka memilik pengaruh signifikan terhadap Persepsi 

 kredibilitas nasabah BRI Mobile di Surabaya  

H3: Persepsi kredibilitas memilik pengaruh signifikan terhadap Niat nasabah 

 menggunakan BRI Mobile di Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


