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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pembahasan pada penelitian ini, peneliti merujuk pada tiga jurnal 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian 

terdahuli ini memiliki keterkaitan variabel yang akan membantu dalam 

pelaksanaan penelitian. Berikut tiga penelitian terdahulu yang dapat membantu 

sebagai rujukan penelitian : 

 

2.1.1. Sujet Kumar Sharma, Srikrishna Madhumohan Govindaluri,  

Saeed Al-Muharramin & Ali Tarhini (2017) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sujet Kumar Sharma, Srikrishna 

Madhumohan Govindaluri, Saeed Al-Muharramin & Ali Tarhini 

(2017)dengan judul “A multi-analytical model for M-banking adoption: a 

developing country prespective” yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

menguji model penelitian dengan mengintegrasikan pengaruh sosial, kepercayaan 

dan kesesuaian bersamaan dengan variabel demografis kedalam orisinalitas  teori 

technology acceptance model (TAM) yang dapat bermanfaat untuk memahami 

perilaku individu dari prespektif bisnis internasional dalam untuk 

menggunakanM-Banking. Pengumpulan data dilakukan melalui survey terstruktur 

dari 208 pengguna M-Bankingdi Oman dan dianalisis menggunakan model regresi 

berganda dan Neural Network (NN) Model. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel pengukuran yaitu kepercayaan. Kegunaan, kesesuaian dan 
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pengaruh sosial ditetapkan sebagai penanda dalam penggunaan M-Banking. 

Kemudian implikasi dari penelitian ini adalah kontribusi teoritis yang dapat 

digunakan secara menguntungkan oleh bisnis internasional untuk memahami 

nasabah di Oman dan strategi apa yang sesuai untuk penetrasi pasar. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diteliti, antara lain (1) Permasalahan 

Sosial, (2) Kepercayaan, (3) Kesesuaian, (4) Presepsi Kegunaan, dan (5) Presepsi 

Kemudahan terhadap adopsi M-Banking. Selain itu terdapat juga beberapa 

variabel kontrol, antara lain (1) Jenis Kelamin, (2) Usia, dan (3) Pendidikan yang 

bertujuan agar peneliti dapat mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik. 

Persamaanpenelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang dilakukan peneliti 

saat ini adalah menggunakan variabelkesesuaian sebagai variabel bebas yang 

dapat mempengaruhi penggunaanM-Banking. Berikut ini adalah kerangka jurnal 

Sujet Kumar Sharma, Srikrishna Madhumohan Govindaluri,Saeed Al-

Muharramin & Ali Tarhini  (2017) : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sujet Kumar Sharma, Srikrishna Madhumohan Govindaluri, 
 Saeed Al-Muharramin & Ali Tarhini (2017) 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 1 
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2.1.2. Charles Makanyeza (2016) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Charles Makanyeza (2016) yang berjudul 

"Determinants of Consumers’ Intention to Adopt Mobile Banking Service in 

Zibabwe” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu niat konsumen untuk 

menggunakan layanan M-Bankingdi Zimbabwe. Pengumpulan data dengan 

melakukan survey terhadap 232 nasabah di Chinhoyi, Zimbabwe dengan 

menggunakan kuisioner terstruktur dengan pertanyaan tipe Likert. Pelanggan 

secara acak dicegat saat mereka keluar dari 5 bank besar di Chinhoyi, Zimbabwe. 

Hasil dari penelitian ini adalah seluruh variabel antara lain presepsi kegunaan, 

kesesuaian dan keuntungan relatif memiliki pengaruh positif yang mendominasi 

dalam penggunaanM-Bankingdi Zimbabwe, akan tetapi variabel perilaku tidak 

memiliki signifikansi terhadap penggunaanM-Banking di Zimbabwe. Implikasi 

dari penelitian ini adalah agar memberikan perhatian khusus terhadap presepsi 

kegunaan, presepsi kemanjuran pribadi, pengaruh sosial, keuntungan relatif, 

presepsi kesesuaian dan risiko yang di rasakan saat akan merancang layanan M-

Banking yang baru.Penelitian ini memiliki beberapa variabel yang menjadi bahan 

penelitian. Variabel tersebut antara lain : (1) Persepsi Kegunaan, (2) Persepsi 

Kemudahan, (3) Persepsi Keefektifan, (4) Pengaruh Sosial, (5) Fasilitas, (6) 

Keuntungan Relatif, (7) Persepsi Kompleksitas, (8) Persepsi Kesesuaian, (9) 

Persepsi Untuk Mencoba, (10) Persepsi Resiko, (11) Kesadaran Pengetahuan. 

Selain itu, dalam penelitian ini juga terdapat variabel kontrol, antara lain (1) Jenis 

Kelamin, (2) Usia, (3) Pendidikan, dan (4) Penghasilan 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh 

peneliti adalah menerapkan variabel intensi menggunakan (Behavioural Intention) 

sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi penggunaanM-Bankingsebagai 

variabel terikat dan keuntungan relatif serta Kegunaansebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi intensi menggunakan untuk menggunakan Mobile Banking. 

Berikut ini adalah kerangka jurnal Charles Makanyeza (2016) : 
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2.1.3. Goncalo Baptista, Tiago Oliveira (2017) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Goncalo Baptista, Tiago Oliveira 

(2017)bertujuan untuk mengidentifikasi dampak potensial dari pemanfaatan 

mekanika permainan dan teknik desain game dalam penerimaan layanan 

perbankan seluler. Model teoritis diuji dalam studi kuantitatif menggunakan 

permodelan persamaan struktural yang dilakukan di Brazil, dengan pelanggan 

perbankan di daerah lokal. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa ada 

hubungan kuat secara langsung antara gamification dan niat untuk menggunakan 

layanan mobile banking. Dalam mendukung hal tersebut, ketika digunakan dan 

dirancang dengan benar, gamification dapat membantu membuat kegiatan 

perbankan lebih menarik dan mengasyikan, selain itu dapat meningkatkan 

penerimaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Implikasi dari penelitian ini 

adalah agar lebih memahami konstruksi kunci untuk merancang, menyaring dan 

menerapkan layanan mobile banking agar mencapai penerimaan dan nilai 

konsumen yang tinggi.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh 

peneliti adalah menggunakan variabel bebas motivasi hedonis (Hedonic 

Motivation) dan kebiasaan (Habbits) sebagai variabel terikat yang mempengaruhi 

intensi menggunakan dalam menggunakanM-Banking.Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa variabel, antara lain (1) Ekspektasi Kinerja, (2) Ekspektasi 

Usaha, (3) Pengaruh Sosial, (4) Kondisi Fasilitas, (5) Motivasi Hedonis, (6) Nilai 

Kegunan, (7) Kebiasaan, dimana juga terdapat variabel usia, jenis kelamin, dan 
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pengalaman sebagai varibel kontrol untuk beberapa variabel terkait. Berikut ini 

adalah kerangka jurnal  Goncalo Baptista, Thiago Oliveira (2017) : 
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Sumber : Goncalo Baptista, Thiago Oliveira (2017) 

Gambar 2.3 
KERANGKA PEMIKIRAN JURNAL 3 



 
 

 
 

Tabel 2.1 
RESUME PENELITI TERDAHULU DENGAN PENELITI SEKARANG 

Keterangan Penelitian Sujeet Kumar 
Shama, Srikrishna 
Madhumohan Govindaluri, 
Saeed Al-Muharrami, Ali 
Tarhini (2017) 
 

Penelitian Charles 
Makanyeza (2016) 

Penelitian Goncalo 
Baptista, Tiago 
Oliveira (2017) 

Penelitian sekarang 
 Yonatan Ary Setiawan 
 ( 2017 ) 

Judul A Multi-Analytical Model for 
Mobile Banking Adiption : A 
Developing Country 
Prespective 

Determinants of consumers’ 
intention to adopt mobile 
banking service in 
Zimbabwe 

Why so serious? 
Gamification impact 
in the acceptance of 
mobile banking 
services 

Pengaruh presepsi 
kegunaan, kesesuaian, 
keuntungan relatif, dan 
kebiasaan terhadap 
penggunaan mobile 
banking bank BCA di 
Surabaya yang dimediasi 
oleh intensi menggunakan 
 

Lokasi Oman Zimbabwe Lisbon, Portugal Surabaya 

Instrumen Kuisioner Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

1
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Sumber : Sujeet Kumar Shama, Srikrishna Madhumohan Govindaluri, Saeed Al-Muharrami, Ali Tarhini (2017),  

Variabel bebas Pengaruh sosial, kepercayaan, 
kompatibilitas, persepsi 
kegunaan, persepsi kemudahan 
menggunakan 

Presepsi kegunaan, presepsi 
kemudahan pengguna, 
presepsi kemanjuran, 
pengaruh sosial, kondisi 
fasilitas, keuntungan relatif, 
presepsi kompleksitas, 
presepsi kompatibilias, 
presepsi mencoba, presepsi 
risiko, kehati-hatian 

Ekspektasi kinerja, 
ekspektasi usaha, 
faktor sosial budaya, 
kondisi yang 
memfasilitasi, 
motivasi hedonis, nilai 
harga, kebiasaan 

Presepsi kegunaan, 
kesesuaian, keuntungan 
relatif, motivasi hedonis, 
kebiasaan 

Variabel terikat Adopsi mobile banking Penggunaan mobile banking Pengguna mobile 
banking 

Penggunaan mobile 
banking 

Variabel 
Mediasi 

 Intensi Menggunakan Intensi Menggunakan Intensi Menggunakan 

Jumlah 
Responden 

208 responden 232 responden 210 responden 125 responden 

Hasil Penelitian  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
kesesuaian mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap 
niat masyarakat oman dalam 
mengadopsi layanan M-
Banking 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
kegunaan dan keuntungan 
relatif mengiliki pengaruh 
positif terhadap intensi 
menggunakan untuk 
mengadopsi layanan M-
Banking di Zimbabwe 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
motivasi hedonic 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
intensi menggunakan 

Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
kesesuaian dan kebiasaan 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
penggunaan M-Banking 
dengan dimediasi oleh 
intensi menggunakan 

Charles Makanyeza (2016), Goncalo Baptista, Tiago Oliveira (2017)

1
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2.2 Landasan Teori 

Dalam penelitian dari variabel-variabel yang menjadi landasan teori, 

variabel berikut ini dirujuk dari 4 (empat) penelitian terdahulu. Dimana variabel-

variabel tersebut antara lain pengaruh kegunaan yang dirasakan, kesesuaian, 

keuntungan relatif, motivasi hedonik, dan Kebiasaan terhadap penggunaanM-

BankingBCA yang dimediasi oleh intensi menggunakan (Behavioural). 

 

2.2.1 Penggunaan Mobile Banking(Adopt Mobile Banking) 

M-Bankingmerupakan suatu layanan yang disediakan untuk oleh bank untuk 

nasabahnya agar proses transakasi perbankan yang dilakukan oleh nasabah seperti 

pembayaran tagihan,cek saldo transfer dan lain lain bisa dilakukan kapanpun dan 

dimanapun. Dalam buku Ikatan Bankir Indonesia (2014:69) Elektronic Banking 

atau dikenal dengan sebutan e-Banking adalah layanan transaksi perbankan 

melalui jaringan elektronik jadi mempermudah nasabah dalam bertransaki tanpa 

harus membuang waktu untuk datang langsung ke kantor cabang. Elektronik 

Banking sendiri terdiri atas Internet Banking, M-Banking, Phone Banking, dan 

SMS Banking 

Menurut POJK Nomor 19/POJK.03/2014 Mobile banking adalah layanan untuk 

melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, sebagaimana dimkasud 

dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal 

inti. Sedangkan menurut dalam Buku  Ikatan Bankir Indonesia (2014:71),M-

Bankingdidefinisikan sebagai layanan perbankan yang dapat diakses langsung 
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melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan jaringan internet dan 

notifikasi SMS (Short Message Service). 

Sedangkan penggunaan menurut Abu-Assi (2014:171), mendefinisikan bahwa 

adopsi atau penggunaan adalah sebagai bentuk penerimaan dan kesediaan untuk 

melanjutkan penggunaan suatu produk. Dapat disimpulkan bahwa penggunaanM-

Bankingadalah suatu proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima 

atau menolak layanan M-Banking yang dikomunikasikan kepada pihak lain, 

kemudian digunakan oleh masyarakat atau sistem sosial. 

Dalam pengukuran kegunaan terdapat beberapa indikator, yaitu :  

1. Saya menggunakan M-Banking  

2. Saya menggunakan M-Banking untuk mengelola rekening keuangan 

3. Saya menggunakan M-Banking untuk transfer uang 

4. Saya menggunakan M-Banking untuk melihat informasi dalam rekening saya\ 

 

2.2.2 Kegunaan (Perceived Usefullness) 

Kegunaan adalah salah satu acuan sejauh mana seseorang mempercayai bahwa 

dengan menggunakan teknologi atau inovasi tertentu akan memperbaiki kinerja 

pekerjaan pengguna (Charles Makanyeza, 2017). Kegunaan dari layanan ini akan 

sangat dirasakan apabila  pengguna dari layanan ini merasakan bahwa terdapat 

perbaikan yang positif terhadap kinerja pekerjaannya.Sedangkan dalam Journal 

Of Enterprise Information Management “Consumer Adoption Of Mobile Banking 

In Jordan” (2015). Mendefinisikan kegunaan yang dirasakan (perceived 

usefulness) sebagai berikut :Perceived usefulness refers to the extent to which an 
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indivudual believes that using a particular technology or innovation would 

improve his/her job performance 

Kegunaan dapat diistilahkan sebagai suatu nilai fungsi dari suatu benda, alat, 

produk dan lain-lain yang dapat memudahkan, memperingan serta mempersempit 

penggunaan waktu yang tidak efisien.Kegunaan sangat penting bagi nasabah pada 

saat menggunakan M-banking dan dapat mempengaruhi nasabah dalam 

memutuskan penggunaan M-banking. Menurut Ravichandra & Madana (2016 : 

27) kegunaan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaanyaDalam teori Technology 

Acceptance Model (TAM) menyatakan bahwa terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam penerimaan teknologi atau inovasi baru, yaitu 

presepsi kegunaan dan presepsi kemudahan penggunaan (Bagi nasbah bank, 

kegunaan atau manfaat dari suatu layanan perbankan mejadi salah satu faktor 

yang cukup penting dalam proses penggunaan layanan perbankan 

tersebut.Menurut Charles Makanyeza (2016) dalam pengukuran kegunaan 

terdapat beberapa indikator, yaitu :  : 

1. Bagi saya, mengunakan M-Banking memungkinkan melakukan transaksi 

perbankan lebih cepat 

2. Menggunakan M-Banking lebih memudahkan saya saat melakukan transaksi 

perbankan 

3. M-Banking sangat berguna bagi nasabah 

4. M-Banking menghemat waktu dalam transaksi perbankan 
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2.2.3 Kesesuaian (Compatibility) 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), Kesesuaian berarti perihal 

keselarasan atau kecocokan tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan 

sebagainya.Kesesuaian adalah sejauh mana suatu produk/layanan kompatibel 

ataukonsisten dengan nilai, gaya hidup, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu 

individu (Koksal, 2016). Menurut Roger (1995) mendefinisikan kesesuaian 

(compatibility) sebagai sistem dengan preferensi pengguna M-banking dapat 

mempengaruhi tingkat adopsi.  

Kesesuaian adalah suatu teknologi yang dikatakan konsisten dengan nilai-nilai 

kebutuhan dan pengalaman setiap masyarakat yang akan berpotensi untuk terus 

menggunakan M-Banking.Dalam ISO/IEC 17000:2004, penilaian kesesuaian 

didefinisikan sebagai persyaratan tertentu, yang dapat mencakup kegiatan 

pengujian, inspeksi, sertifikasi serta akreditasi terhadap produk M-Banking. 

Kesesuaian juga dapat menjadi faktor penanda dalam hal memprediksi niat 

seorang nasabah untuk menggunakan. Faktor ini juga menentukan seberapa baik 

teknologi layanan M-Banking ditinjau dari berbagai aspek kehidupan pribadi 

seseorang dan profesionalitas kerjanya.  

Keinginan nasabah dalam menggunkanM-Banking akan semakin tinggi jika 

kesesuaian dari layanan tersebut memiliki presistensi yang tinggi. Kesesuaian 

akan berpengaruh positif terhadap penggunaanM-Bankingjika berkurangnya 

ketidakpastian dan sedikitnya risiko yang dirasakan.Menurut Ibrahim M. Al-Jabri 

dan M. Sadiq Sohail (2012)dalam pengukuran kesesuaian terdapat beberapa 

indikator, yaitu :  
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1. M-Banking sesuai dengan cara konsumen mengelola keuangan 

2. Nasabah suka mencoba teknologi baru 

3. Nasabah suka menggunakan teknologi yang dikeluarkan 

4. Sesuai dengan gaya hidup 

5. M-Banking sesuai dengan cara bekerja 

 

2.2.4 Keuntungan Relatif (Relative Advantage) 

Shaik & Karjaluoto (2015) berpendapat, bahwa keuntungan atau keunggulan yang 

dirasakan nasabah terhadap produk yang ada saat ini dengan produk yang 

terdahulunya adalah sebuah gambaran adanya keuntungan relatif. 

Sedangkan menurut Nomsa Mndzebele (2013: 473) mendefinisikan keuntungan 

relatifsebagai keunggulan sebuah inovasi dibandingkan ide sebelumnya atau ide-

ideyang menjadi pesaingnya.  

Bagi nasabah faktor keuntungan relatif merupakan faktor pembanding terhadap 

mana yang lebih menguntungkan antara layanan M-Bankingsebelumnya dengan 

layanan  M-Bankingyang saat ini ada. Faktor ini akan memiliki pengaruh negatif 

jika penilaian nasabah terhadap produk yang ada sekarang tidak lebih unggul atau 

menguntungkan dibanding produk yang ada sebelumnya. Menurut Charles 

Makanyeza (2016) dalam pengukuran keuntungan relatif terdapat beberapa 

indikator, yaitu :  

1. Mobile Banking memberikan kontribusi yang cukup besar 

2. Mobile Banking lebih nyaman 

3. Mobile Banking lebih mudah dan efisien 
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4. Mobile Banking dapat mengelola keuangan lebih efektif 

 

2.2.5 Motivasi Hedonis (Hedonic Motivation) 

Motivasi hedonis mengacu pada tingkat kesenangan yang diperoleh dari 

menggunakan layanan M-Banking(Venkatesh, 2012). Hedonik merupakan suatu 

hal yang biasanya dirasakaan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang 

sangat tinggi dalam memaksimalkan rasa senang dan menghibur diri dengan apa 

yang akan dilakukan. Hedonik sangat kental terhadap orang-orang yang sangat 

mengedepankan sebuah hal yang dianggap baru contoh saja adalah penggunaan 

M-Banking. Mereka tidak lagi merasakan bahwa bertransaksi melalui perbankan 

tidak hanya melalui transaksi manual melainkan dengan sebuah teknologi canggih 

yang mereka dapatkan melalui smartphone mereka. Menurut Asnawi (2002 : 50) 

bahwa hedonik adalah pencarian sebuah kesenangan dan penghindaran kesakitan 

atau kesedihan. 

Hedonisme adalah sebuah pandangan bahwa tujuan hidup paling utama dari 

manusia yaitu mencari sebuah kesenangan yang bersifat duniawidan juga adanya 

anggapan bahwa semua orang cenderung menghindari suatu hal yang menyulitkan 

mereka, dan lebih menyukai perbuatan yang dapat menghadirakan kesenangan 

bagi mereka.Menurut Goncalo Baptista dan Thiago Oliveira (2017) dalam 

pengukuran motivasi hedonis terdapat beberapa indikator, yaitu :  

1. Menggunakan Mobile Banking menyenangkan 

2. Menikmati menggunakan Mobile Banking 

3. Menggunakan Mobile Banking sangat menghibur 
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2.2.6 Kebiasaan (Habit) 

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, atau suatu pola 

yang dilakukan oleh individu dalam melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). Kebiasaan bisa sangat mempengaruhi penggunaan dari suatu 

teknologi, jika teknologi tersebut digunakan terus menerus maka secara tidak 

langsung akan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. 

Kebiasaan dapat berpengaruh positif dan negatif dilihat dari aktivitas yang 

menjadi kebiasaan individu tersebut, akan tetapi dalam penggunaan M-Banking, 

kebiasaan memiliki pengaruh yang positif. Semakin tinggi tingkat kebiasaan 

seseorang dalam menggunakan sebuah teknologi atau inovasi maka akan semakin 

tinggu pula tingkat penggunaan M-Bankingyang dilakukan.Goncalo Baptista dan 

Thiago Oliveira (2017) dalam pengukuran motivasi hedonis terdapat beberapa 

indikator, yaitu :  

1. Menggunakan M-Banking menjadi kebiasaan saya 

2. M-Banking membuat ketagihan untuk menggunakan 

3. M-Banking adalah salah satu layanan yang harus saya gunakan 

4. M-Banking sudah menjadi satu hal yang harus ada saat melakukan transaksi 

perbankan 

 

2.2.7 Intensi Menggunakan 

Intensi menggunakanadalah faktoryang mempengaruhi proses psikologis calon 

nasabah untuk mendorong suatu tindakan pada saat sebelum menggunakan produk 
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atau jasa. Intensi menggunakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan fakor psikologis sebelum 

adanya keputusan dalam hal konsumtif Kotler (2008:25).Intensi menggunakan 

dari nasabah ini memiliki efek positif terhadap penggunaan M-Banking. Semakin 

tinggi intensi menggunakan yang di tunjukan oleh nasabah, maka semakin tinggi 

pula kemungkinan nasabah tersebut menggunakan layanan M-Banking. Dalam 

penelitian ini,intensi menggunakan juga di pengaruhi oleh beberapa faktor lain 

yang menjadi variabel penelitian saat ini.Menurut Kim (2009) dalam pengukuran 

intensi menggunakan terdapat beberapa indikator, yaitu:  

1. Saya bermaksud terus mengguakan layanan pembayaran dengan M-Banking 

2. Saya bermaksud terus mengguakan layanan pembayaran dengan M-Banking 

yang saya miliki 

3. Saya ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang layananM-Banking  

4. Saya bermaksud melakukan transfer melalui M-Banking 

 

2.2.8 Hubungan Kegunaan dengan Intensi Menggunakanuntuk 

Penggunaan Mobile Banking 

Dalam Charles Makanyeza (2016) kegunaan adalah sebuah sistem yang mudah 

digunakan yang tidak membutuhkanwaktu yang lama untuk dipelajari sehingga 

individu memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuai yang lain sehingga 

berkaitan dengan efektifitas kinerja. Demikian pula nasabah yang tidak melihat 

atau merasakan tentang kegunaan dari layanan M-Banking tidak akan 

mempengaruhi intensi menggunakan untuk menggunakan layanan tersebut 
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Menurut Shaik and Karjaluoto(2015), presepsi kegunaan dilaporkan berpengaruh 

positif terhadap perilaku  nasabah untuk menggunakanM-Banking. Dimana 

semakin banyak kegunaan yang dimiliki oleh layanan M-Banking, maka akan 

semakin positif pula perilaku yang dikeluarkan nasabah terhadap penggunaanM-

Banking. Hubungan antara presepsi kegunaan dengan intensi menggunakan dapat 

diartikan sebagai tingkat Kegunaan oleh nasabah dari layanan M-Bankingakan 

membuat perubahan intensi menggunakan yang awalnya tidak 

mempertimbangkan untuk menggunakanM-Bankingmenjadi tertarik untuk 

menggunakan layanan M-Banking. 

 

2.2.9 Hubungan kesesuaian dengan intensi menggunakan untuk 

PenggunaanMobile Banking 

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Charles Makanyeza (2016) di Zimbabwe 

membuktikan bahwa kesesuaian dirasakan memiliki pengaruh secara positif 

terhadap intensi menggunakan untuk menggunakan layanan M-Bankingdi 

Zimbabwe. Koksal berpendapat, bahwa suatu produk atau layanan dapat 

dikatakan sesuai apabila konsisten dengan kebutuhan atau gaya hidup individu 

(Koksal, 2016). 

Hal ini menyatakan bahwa semakin besar tingkat kesesuaian ataukesesuaian yang 

dirasakan, semakin tinggi pula niat untuk menggunakan layanan M-Banking di 

Zimbabwe. Sama seperti keinginan nasabah yang memandang M-Bankingsebagai 

layanan yang sesuai dengan nilai-nilai individu, gaya hidup, kebutuhan dan 

pengalaman masa lalu. Dengan demikian, nasabah mendapatkan kepuasan karena 
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adanya sebuah kesesuainan penggunaan layanan M-Bankingdengan gaya hidup 

dari maring-masing nasabah yang dapat menunjang gaya hidupnya. 

 

2.2.10 Hubungan keuntungan relatif dengan Intensi Menggunakan 

untukPenggunaanMobile Banking 

Shaik & Karjaluoto (2015)berpendapat, bahwa keuntungan atau keunggulan yang 

dirasakan nasabah terhadap produk yang ada saat ini dengan produk yang 

terdahulunya adalah sebuah gambaran adanya keuntungan relatif.Semakin tinggi 

tingkat keuntungan yang di rasakan oleh nasabah dalam penggunaan M-Banking, 

maka semakin tinggi pula keinginan nasabah untuk menggunakan inovasi 

tersebut.  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan relatif memiliki pengaruh 

positif terhadap penggunaanM-Banking. Apabila nasabah memahami adanya 

sebuah kemudahan dalam bertransaksi menggunakan M-Banking, maka hal 

tersebut adalah salah satu indikasi diterimanya keuntungan relatif dari produk 

layanan M-Bankingyang kemudian akan mengarah kepada proses 

penggunaanlayanan M-Banking. Dengan adanya pengaruh tersebut juga 

membuktikan bahwa adanya perubahan perilaku yang ditunjukan oleh nasabah 

terhadap penggunaanM-Banking. 
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2.2.11 Hubungan Motivasi Hedonik dengan Intensi Menggunakanuntuk 

PenggunaanMobile Banking 

Hedonik merupakan suatu hal yang biasanya dirasakaan oleh seseorang untuk 

melakukan sesuatu hal yang sangat tinggi dalam memaksimalkan rasa senang dan 

menghibur diri dengan apa yang akan dilakukan (Limayem et al 2017).Hedonisme 

adalah sebuah pandangan bahwa tujuan hidup paling utama dari manusia yaitu 

mencari sebuah kesenangan yang bersifat duniawi dan juga adanya anggapan 

bahwa semua orang cenderung menghindari suatu hal yang menyulitkan mereka, 

dan lebih menyukai perbuatan yang dapat menghadirakan kesenangan bagi 

mereka.Dapat disimpulkan bahwa motivasi hedonik sangat berhubungan dengan 

bagaimana mereka menggunakanM-Banking, dimana mereka menganggap bahwa 

harus melakukan sesuatu hal secara maksimal untuk menghindari rasa kesusahan 

mereka atau kesedihan mereka dengan menghadirkan suatu kesenangan yang 

bersifat duniawi. 

2.2.12 Hubungan Kebiasaan dengan Intensi Menggunakan untuk 

PenggunaanMobile Banking 

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dikerjakan dan sebagainya, atau suatu pola 

yang dilakukan oleh individu dalam melakukan tanggapan terhadap situasi 

tertentu yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama (Kamus 

BesarBahasa Indonesia). Limayem berpendapat, bahwa kebiasaan merupakan 

sejauh mana seseorang cenderung untuk berperilaku karena pembelajaran yang 

dilakukan atau dialami seseorang tersebut sebelumnya (Limayem,2017). 
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Kebiasaan sangat berpengaruh dalam niat berilaku seseorang untuk menggunakan 

M-Banking. Hal ini dapat dilihat dari definisi kebiasaan itu sendiri dimana 

kebiasaan adalah hal yang dilakukan berulang-ulang dan secara otomatis, maka 

jika kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu akan mempengaruhi tingkat 

penggunaan sesuatu tersebut. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kebiasaan 

seseorang untuk berniat menggunakan M-Bankingmaka semakin tinggi kebiasaan 

seseorang dalam menggunakan M-Banking. 

2.2.13 HubunganIntensi Menggunakan dengan PenggunaanMobile Banking 

Dalam Charles Makanyeza(2016) mendefinisikan hubungan perilaku dengan 

Penggunaan adalah sebagai berikut : 

The adoption of online banking was reposted to be high among the young 

german consumers. 

Dalam konteks ini seorang konsumen menggunakan mobile-banking adalah niat 

mereka untuk memperoleh sebuah pembaharuan yang menyesuaikan gaya hidup 

mereka.Jadi semakin tinggi intensi menggunakan nasabah terhadap M-Banking 

maka semakin sering nasabah menggunakan layanan M-Banking. Oleh karena itu 

bank harus selalu menjaga komitmennya kepada nasabah agar nasabah selalu 

menggunakan M-Banking. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang ada bahwa 

variabel presepsi kegunaan, kesesuaian, keuntungan relatif, dan kebiasaan 

memiliki pengaruh terhadap Intensi Menggunakan dalam penggunaan M-Banking, 

maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Sumber : Charles (2016),Sujeet Kurma.,et,al (2016),Goncalo.,et,al (2015) 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan Penelitian terdahulu & dasar teori yang 

dikemukakan,maka hipotesis penelitian ini : 

H1  :Kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaanM-Banking BCA 

yangtermediasi oleh intensi menggunakan 

H2 : Kesesuaian berpengaruh positif terhadap penggunaanM-BankingBCA 

yang termediasi oleh intensi menggunakan 

H3 : Keuntungan relatif berpengaruh positif terhadap penggunaan M-Banking 

BCA yang termediasi oleh intensi menggunakan 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI 
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H4 : Motivasi hedonikberpengaruh positif terhadap penggunaan M-Banking 

BCA yang termediasi oleh intensi menggunakan. 

H5 : Kebiasaan berpengaruh positif terhadap penggunaan M-Banking  BCA 

yang termediasi oleh intensi menggunakan. 

H6 : Intensi menggunakan berpengaruh positif terhadap penggunaan M-

BankingBCA 

H7 : Intensi menggunakan memediasi antara kegunaan, kesesuaian, keuntungan 

relatif, motivasi hedonik dan kebiasaanterhadap penggunaan M-Banking


