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ABSTRACT 

 

 

 

Banking industry effect the competitive rivalry between banks. Therefore, it needs a 

strategy to win the competition and to get customers. Therefore, the purpose of this study was to 

determine the effect of the use of internet banking intentions that seen from the perception of 

risk, ease of use, perceived benefits and social influence on the intention of use of Mandiri Bank 

in the Surabaya City. This study was conducted in Surabaya city by taking a sample of 100 

respondents with using judgment sampling method, so that the sample taken is on specified 

criteria. Data collection is using questionnaire, an instrument with a 5-point Likert scale. 

Hypothesis testing is done by multiple linear regression. In conclusion, ease of use, and the 

social effects of the use of internet banking intentions has significantly positive effect, while the 

perception of risk and the perceived benefits of the use of internet banking intentions have 

significantly negative effect. 

 

 

Keywords : perceived risk, perceived ease of use, perceived usefulness, social infuelnce

PENDAHULUAN 

Kota Surabaya sebagai lokasi 

penelitian, merupakan salah satu Kota besar 

yang mengalami peningkatan cukup pesat 

dalam penggunaan internet, obyek penelitian 

bertujuan pada nasabah Bank Mandiri. 

Jumlah pengguna internet di Indonesia yg 

diteliti oleh lembaga riset pasar e-Marketer 

pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 

populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 

juta pada tahun 2014. Angka yang berlaku 

untuk setiap orang yang mengakses internet 

setidaknya satu kali setiap bulan. Indonesia 

menduduki peringkat ke-6 di dunia dalam 

hal jumlah penggunaan internet. Kegiatan 

bisnis menggunakan internet memudahkan 

penjual dan pembeli bertransaksi tanpa perlu 

bertemu satu sama lain.  

Salah satu fasilitas yang 

diberikan bank kepada nasabah untuk 

mempermudah melakukan aktivitas 

perbankan adalah teknologi banking. 

Nasabah dapat melakukan aktivitas 

perbankan hanya perlu terhubung dengan 
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koneksi internet (www.bi.go.id). Internet 

banking memungkinkan nasabah untuk 

melakukan pembayaran secara online. 

Internet banking juga memberikan 

akomodasi kegiatan perbankan melalui 

jaringan komputer kapan saja dan dimana 

saja dengan cepat mudah dan aman karena 

didukung oleh sistem pengamanan yang 

kuat. Hal ini berguna untuk menjamin 

keamanan dan kerahasian data serta 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah. 

Selain itu dengan internet banking,Bank bisa 

meningkatkan kecepatan layanan dan 

jangkauan dalam aktivitas perbankan pihak 

bank harus memperhatikan aspek 

perlindungan nasabah khususnya keamanan 

yang berhubungan dengan privasi nasabah. 

Cabang bank merupakan titik 

kontak pertama yang paling penting bagi 

konsumen untuk diperkenalkannya internet 

banking.Sebanyak 60% dari pemilik 

rekening tabungan mengatakan bahwa 

pemahaman nasabah terhadap internet 

banking dilakukan melalui cabang bank, 

meningkat 10 poin persentase. Namun, lebih 

dari setengah (54%) dari pemilik rekening 

bank mengatakan bahwa rekan kerja, teman, 

dan keluarga merupakan influencer untuk 

menggunakan internet banking, dengan 

rekan kerja sebagai yang paling 

berpengaruh, yakni 33%. Meskipun 

sebagian besar konsumen menyatakan 

bahwa akses cepat (78%) dan keamanan 

(73%) adalah faktor kunci ketika memilih 

situs internet banking, analisis emotive 

importance menunjukkan bahwa reputasi 

bank memiliki peran penting dalam pikiran 

konsumen selama proses pemilihan brand. 

(http://www.marketing.co.id, diakses pada 

hari senin, 27  Maret 2016 pukul 12.09). 

Banyak faktor yang 

mempengaruhi nasabah untuk niat 

menggunakan internet banking salah satunya 

adalah resiko yang dirasakan. Menurut 

pendapat Beur dalam Ankit Kesharwani 

(2011 : 307) telah mendefinisikan resiko 

yang diraskan dalam hal ketidakpastian dan 

konsekuensi yang tidak menguntungkan 

terkait dengan harapan konsumen itu 

mencerminkan persepsi konsumen tentang 

ketidakpastian yang berkaitan terutama 

untuk mencari dan memilih informasi 

produk atau jasa sebelum membuat 

keputusan pembelian. 

Faktor lainnya adalah persepsi 

kemudahan penggunaan dikonseptulasi 

sebagai penilaian individu dari mental usaha 

yang terlibat dalam penggunaan teknologi 

baru. Menurut Davis dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 306) menemukan 

beberapa faktor penentu persepsi 

kemudahan penggunaan dengan cara 

mengintegerasikan pengendalian internal 

(computer self-efficacy) dan kontrol 

eksternal (kondisi memfasilitasi) ke TAM. 

Menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan dapat mempengaruhi manfaat 

yang dirasakan. Hal ini dapat lebih berguna 

karena menggunakan teknologi. Demikian 

pula menurut Wang et al dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 306) juga menyatakan 

dalam konteks internet banking, penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap manfaat yang diraskan. 

Banyak peneliti telah terbukti 

secara empiris bahwa manfaat yang diraskan 

berpengaruh signifikan secara postif 

terhadap sikap menggunakan IT atau terkait 

dengan system oleh Venkatesh dan Bala 

dalam Ankit Kesharwani (2011 : 306). Jadi 

hipotesis bahwa manfaat yang dirasakan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap 

niat prlilaku individu untuk pengguaan 

layanan internet banking. Jadi manfaat yang 

dirasakan termasuk dalam faktor yang 

mempengaruhi nasabah untuk penggunaan 

layanan internet banking. 

Faktor yang mempegaruhi 

nasabah untuk penggunaan internet banking 

salah satunya dari  pengaruh sosial. 

Pengaruh sosial adalah  usaha untuk 

http://www.bi.go.id/
http://www.marketing.co.id/
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mengubah sikap percaya, persepsi atau 

tingkah laku satu atau beberapa orang lain 

oleh Cialdini dalam Ankit Kesharwani 

(2011 : 307-308). Menurut pendapat 

Vankatesh dan Davis dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 307-308) menyatakan 

telah menemukan bahwa pengaruh sosial 

hanya memiliki dampak yang signifikan 

terhadap adopsi teknologi. Oleh karena itu, 

para peniliti menyatakan kebutuhan untuk 

meneliti lebih jauh tentang 

mengartikulasikan hubungan antara 

pengaruh sosial dan penerimaan teknologi 

oleh Matheison dan Karahanna dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 307-308). 

Produk yang digunakan untuk 

pengujian saat ini adalah pada Bank Mandiri 

internet banking. Mandiri internet banking 

adalah  saluran distribusi Bank untuk 

memberi kemudahan mengakses rekening 

yang dimiliki Nasabah melalui jaringan 

internet. Internet Banking Mandiri sebagai 

peraih TOP Brand Indonesia dalam posisi 

kedua pada tahun 2015 

(http://www.topbrand-award.com) 

Bank Mandiri pada tahun 2015 

menduduki peringkat kedua dalam layanan 

internet Baking Katogori E-Channel. dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.1 

PERINGKAT INTERNET BANKING KATOGORI E-CHANNEL 

TAHUN 2015 

 

Sumber :(http://www.topbrand-award.com/top-brand-award.com/top-brandsurvey/survey-

resut/top_brand_index_2015_fase_1).

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat 

bahwa bank BCA mendapatkan nilai indeks 

top brand tertinggi 60,2%, dan diikuti 

internet banking Bank Mandiri diurutan 

kedua dengan indeks nilai 16,9%, diposisi 

ketiga BNI Internet Banking nilai indeks 

11,5%, dan diposisi keempat diikuti oleh 

internet Banking BRI dengan nilai indeks 

8,5%. Hal ini menjadi pertanyaan, sebab 

bank mandiri adalah bank pemerintah yang 

besar yang seharusnya bukan hal yang sulit 

untuk menjadi market leader dalam hal 

internet banking.Fenomena berikut adalah 

pendukung dari dasar ditentukannya faktor-

faktor tersebut. 

Ternyata masih banyak respon 

negatif nasabah tentang Internet Banking 

Mandiri. Nasabah BankMandiri melakukan 

transfer pada tanggal 12 juni 2015, pada 

pukul 03.44 melalui via internet banking 

dengan nomer transaksi 1506120026322 

namun ternyata transaksi gagal (dibuktikan 

dengan konfirmasi email). Pada tanggal 18 

juni 2015 nasabah kembali mengecek 

rekeningnya, ternyata ada selisih sebesar 

nilai yang pernah ditransfer nasabah, melalui 

cek mutasi transaksi. Nasabah kaget 

transaksi yang gagal kemarin ternyata sudah 

diproses. (www.kaskus.co.id, diakses pada 

hari Rabu, 8 Mei 2016 pukul 15.10) Hal ini 

akan menimbulkan pertanyaan tentang 

resiko menggunakan internet banking pada 

nasabah Bank Mandiri. 

Keluhan lainnya adalah kasus 

“sinkronisasi Token” yang menimpa 

nasabah bank lewat layanan internet 

banking kembali muncul. Hal tersebut kali 

terjadi pada seoarang nasabah Bank Mandiri  

asal semarang, Wahab Yulifakar. Nasabah 

mencoba untuk mengecek saldo yang ada di 

MEREK TBI TOP 

Klik BCA 60,2% TOP 

Internet Banking Mandiri 16,9% TOP 

BNI Internet Banking 11,5% TOP 

Internet Banking BRI 8,5%  

http://www.topbrand-award.com/top-brand-award.com/top-brandsurvey/survey-resut/top_brand_index_2015_fase_1
http://www.topbrand-award.com/top-brand-award.com/top-brandsurvey/survey-resut/top_brand_index_2015_fase_1
http://www.kaskus.co.id/
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rekening Bank Mandiri menggunakan 

fasilitas internet banking di 

www.bankmandiri.co.id. Namun saat login, 

alamat situs berubah menjadi 

id.bankmandiri.co.id serta muncul menu 

“Sinkronisasi Token” yang meminta dia 

memasukkan angka-angka yang ada ditoken. 

Setelah dibuka, Yulfikar terkejut karena 

mendapati uang ditabungannya telah 

berkurang sebesar Rp 40 juta. Sebelumnya 

uang nasabah yang ada di Bank Mandiri 

sebanyak Rp 80 juta. Begitu mengetahui 

uangnya tidak ada nasabah berinisatif 

melaporkan kejadian itu kepada pihak 

kantor Bank Mandiri Cabang RS karyadi, 

Semarang. Dari situ diketahui  bahwa 

uangnya terdebit dua  kali. Pertama uang 

terdebit sebanyak Rp 23.780.000 dan masuk 

rekening seseorang di CIMB Niaga dengan 

nomer 5230103884115 atas naman 

Suyatmini. Kedua, uangnya juga berpindah 

kesebuah rekening bank BCA nomor 

6470389344 atas nama Ninik Monarosama 

sebesar Rp 17.300.000. Pihak Bank Mandiri 

menyatakan setelah diteliti masalah itu 

berasal dari penipuan melalui “Sinkronisasi 

Token” terindakasi masalah tersebut bukan 

berasal dari sistem computer perbankan, 

melainkan komputer nasabah. 

(www.bisniskeuangan.kompas.com) 

Niat penggunaan dapat diartikan sebagai 

upaya suatu perusahaan untuk menarik 

masyarakat agar menggunakan prodak atau 

layanan yang disampaikan oleh perusahaan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

persepsi masyarakat. Berdasarkan latar 

belakang masalah, maka penulis memiliki 

ketertarikan untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Persepsi resiko, kemudahan 

penggunaan, manfaat yang dirasakan dan 

pengaruh sosial terhadap niat penggunaan 

internet banking pada nasabah Bank 

Mandiri Surabaya”. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Niat menggunakan internet Banking 

Berdasarkan keadaan penggunaan Internet 

Banking yang masih lebih rendah 

dibandingkan penggunaan internet seperti 

yang telah dipaparkan sebelumnya, 

menunjukan bahwa persepsi nasabah 

terhadap penggunaan internet banking 

merupakan hal yang perlu diperhatikan 

oleh pemasar perbankan, karena dapat 

dijadikan peluang menimbulkan niat 

menggunakan internet banking 

 

Persepsi Resiko 

Pada umumnya seseorang yang ingin 

memilih atau menggunakan sesuatu, pasti 

mempertimbangkan apa keuntungan dan 

kerugian yang akan diterima. Persepsi risiko 

adalah suatu pesepsi-persepsi pelanggan 

tentang ketidakpastian dan konsekuensi-

konsekuensi yang tidak diinginkan dalam 

melakukan suatu kegiatan, menurut 

pendapat jugiyanto (2007 : 111). 

 

Kemudahan Penggunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan 

dikonseptulasikan sebagai penelitian 

individu dari mental usaha yang terlibat 

dalam menggunakan teknologi baru menurut 

pendapat Davis dalam Ankit Kesharwani 

(2011 : 306). Adapun pendapat menurut 

Vekatesh dalam Ankit Kesharwani (2011 : 

306) menemukan beberapa faktor penentu 

persepsi kemudahan penggunaan dengan 

mengintegerasikan pengendalian internal 

(computer selft-afficacy) dan kontrol 

eksternal (kondisi memfasilitasi) ke TAM. 

Davis dalam Ankit Keshawani (2011 : 306) 

juga mengatakanbahwa persepsi kemudahan 

penggunaan dapat mempegaruhi manfaat 

yang menggunakan. 

 

Manfaat yang dirasakan 

Banyak peneliti telah terbukti bahwa secara 

empiris manfaat yang dirasakan khasiatnya 

mengarahkan pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap menggunakan IT atau 

http://www.bankmandiri.co.id/
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terkait system menurut Venkatesh dan Bala 

dalam Ankit Kesharwani (2011 : 306). ) 

mendefinisikan perepsi manfaat yaitu 

sebagai keyakinan konsumen tentang sejauh 

mana dia akan mendapatkan sesuatu hal 

lebih baik atau positif dari suatu transaksi 

online dengan situs web tertentu. 

 

Pengaruh Sosial  

Menurut Venkatesh dan Davis dalam 

Ankit Kesharwani (2011 : 307-308) telah 

menemukan bahwa pengaruh sosial hanya 

memiliki dampak yang signifikan terhadap 

adopsi teknologi di bawah perintah yang 

mengharuskan.Terry dan Hogg dalam 

Ankit Kesharwani (2011 : 307-308) juga 

mengatakan telah setuju bahwa konstruk 

ini mempunyai konseptualisasi terbatas 

karena menekankan hanya pada bagian 

normatif dari keyakinan masyarakat 

sebagai lawan konteks sosial yang lebih 

luas. Oleh karena itu, para peneliti telah 

menyatakan kebutuhan untuk meneliti 

lebih jauh tentang mengartikulasikan 

hubungan antara pengaruh sosial dan 

penerimaan teknologi menurut pendapat 

Matheison dan Karahanna dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 307-308) 
 

Pengaruh persepsi resiko terhadap niat 

menggunakan internet banking 

Dalam Engel et al dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 307) semakin besar 

persepsi resiko maka semakin rendah juga 

kemungkinan keterlibatan pelaku ekonomi 

dalam penggunaan system. Jika persepsi 

resiko itu semakin tinggi, maka ada 

motivasi untuk menghindari penggunaan 

dalam tahap pengambilan keputusan. 

Informasi mengenai internet banking 

sangat dibutuhkan oleh nasabah terhadap 

produk internet banking. 

Persepsi resiko akan membuat nasabah 

berfikir ulang mengenai penggunaan 

internet banking, karena semakin tinggi 

persepsi resiko yang diperkirakan, maka 

semakin menurun minat bertransaksi 

menggunakan internet banking. 

 

Pengaruh kemudahan penggunaan 

terhadap niat menggunakan internet 

banking 

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan 

suatu tingkat dimana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tidak 

diperlukan usaha apapun. Menurut pendapat 

Maharsi dan Mulyadi dalam Ankit 

Keshawani (2011 : 306) yang mengatakan 

melakukan penelitian tentang minat 

menggunakan internet banking. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

persepsi kemudahan penggunaan merupakan 

variabel yang paling kuat terhadap minat 

menggunakan internet banking. Hasil 

penelitian ini serupa dengan penelitian yang 

telah di lakukan Cheng et al dalam Ankit 

Keshawani (2011 : 306) yang menyatakan 

bahwa persepsi kegunaan juga berpengaruh 

untuk sebuah minat seseorang menggunakan 

internet banking setelah persepsi kegunaan 

 

Pengaruh manfaat yang dirasakan 

terhadap niat menggunakan internet 

banking. 

Banyak peneliti telah terbukti secara empiris 

bahwa dirasakan khasiatnya mengarahkan 

pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap menggunakan IT atau terkait 

system (Venkatesh dan Bala, 2008; Davis, 

1989; Vankatesh dan Davis, 2000). Setiap 

individu nasabah akan merasakan 

kemanfaatan dalam penggunaan internet 

banking,  hipotesis menyatakan bahwa 

manfaat yang dirasakan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap niat prilaku 

individu untuk menggunakan layanan 

Internet Banking. 

 

Pengaruh sosial terhadap niat 

menggunakan internet banking 

enurut pendapat dari Cialdini dalam Ankit 

Kesharwani (2011 : 307-308) pengaruh 
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sosial adalah usaha untuk mengubah sikap 

percaya, persepsi atau tingkah laku satu atau 

beberapa orang lain. 

Penentu yang berhubungan dengan 

pengaruh sosial adalah norma subyektif. 

Dikatakan norma subyektif karena 

berhubungan dengan norma persepsian, 

yaitu persepsi atau pandangan seorang 

terhadap tekanan sosial yang akan 

mempengaruhi minat menggunakan atau 

tidak menggunakan internet banking.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, 

penelitian ini tergolong hipotesis, karena 

menguji hubungan sebab akibat antara 

variabel satu dengan variabel lainnya. 

Berdasarkan sumber datanya, maka 

penelitian ini bersumber pada data primer. 

Penelitian primer adalah penelitian yang 

sumber datanya berasal dari observasi 

langsung kepada obyek penelitian di 

lapangan dan bermaksud khusus 

menyelesaikan masalah dengan metode 

pengumpulan data melalui kuesioner, yaitu 

teknik terstruktur untuk memperoleh data 

yang terdiri dari serangkaian pertanyaan 

tertulis atau variabel yang dijawab 

responden. 

Batasan Penelitian 
Agar penelitian ini tidak meluas, 

maka peneliti membatasi masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Subyek dalam penelitian adalah 

nasabah Bank Mandiri penggunaan Internet 

Banking. 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah Persepsi Resiko, Kemudahan 

Penggunaan, Manfaat Yang Dirasakan, 

Pengaruh Sosial Niat Pengguna Internet 

Persepsi 

Resiko 

Niat 

Menggunaka

n Internet 

Banking 

Pengaruh 

Sosial 

Manfaat 

Yang 

Dirasakan 

Kemudahan 

Penggunaan 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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Banking, pada nasabah Bank Mandiri 

Surabaya. 

3. Model analisis pada penelitian ini 

adalah menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Identifikasi Variabel 

Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi 

variabel bebas dan variabel terikat : 

1. Variabel terikat (variabel Dependen) 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

niat prilaku individu untuk menggunakan 

Internet Banking,  pada nasabah Bank 

Mandiri (Y). 

2. Variabel bebas (Variabel 

Indenpenden) yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah Persepsi Resiko (PR), 

Kemudahan Penggunaan (KP), Manfaat 

Yang Dirasakan (MYD), dan Pengaruh 

Sosial (PS). 

PEMBAHSAN 

Uji Simulasi (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur tingkat signifikansi pengaruh 

variabel independen yaitu persepsi resiko, 

kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dirasakan, pengaruh sosial terhadap niat 

penggunaan secara bersama-sama 

dinyatakan signifikan berpengaruh apabila 

sig < 0,05. 

Tabel 4.20 

HASIL ANALISIS UJI SIMULTAN (UJI F) 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.135 4 1.534 3.090 .019
b
 

Residual 47.153 95 .496   

Total 53.288 99    

a. Dependent Variable: tot_Y 

b. Predictors: (Constant), tot_x4, tot_x2, tot_x1, tot_x3 

 

Jika dilihat pada tabel 4.20 dari 

uji ANOVA atau F test didapatkan nilai 

signifikan 0,019  nilai signifikan < 0,05. 

Apabila angka probabilitas signifikansi < 

0,05 maka H0 ditolak H1 diterima. Dari hasil 

tersebut menyatakan bahwa variabel-

variabel bebas yaitu persepsi resiko, 

kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dirasakan, pengaruh sosial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat yaitu Niat Penggunaan. 

 

Tabel 4.21 

KOEFISIEN DITERMINASI SIMULTAN 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .339
a
 .115 .078 .7045 

a. Predictors: (Constant), tot_x4, tot_x2, tot_x1, tot_x3 

b. Dependent Variable: tot_Y 
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Koefisien determinasi (R square) sebesar 

0,115 menunjukan perubahan atau variasi 

yang terjadi pada variabel dependen sebesar 

11,5 persen yang disebabkan oleh variabel 

independen secara bersama – sama dan 

sisanya sebesar 88,5 persen disebabkan oleh 

variabel lain diluar keempat variabel 

independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Uji Parsial (uji T) 

Dalam penelitian ini Uji t digunakan untuk 

menguji apakah secara parsial masing-

masing variabel bebas (persepsi resiko, 

kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dirasakan, pengaruh soisial) secara 

signifikan terhadap variabel terikat (niat 

penggunaan) dinyatakan signifikan 

berpengaruh apabila < 0,05

Tabel 4.22 

HASIL ANALISIS UJI T 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.827 .865  4.424 .000 

tot_x1 -.015 .036 -.041 -.422 .674 

tot_x2 .044 .103 .041 .426 .671 

tot_x3 -.276 .142 -.189 -1.938 .056 

tot_x4 .229 .088 .254 2.605 .011 

a. Dependent Variable: tot_Y 

Dari data olahan SPSS pada tabel 4.22 maka 

dapat diketahui uji t dari probabilitas 

signifikansi. Apabila angka probabilitas 

signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

1. Persepsi Resiko 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel persepsi resiko terhadap niat 

penggunaan adalah berpengaruh negatif  

tidak signifikan, hal ini ditandai dengan nilai 

negatif t-hitung sebesar -0,422 dan nilai 

signifikansi 0,674 > 0,05. 

2. Kemudahan Penggunaan 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel kemudahan penggunaan 

terhadap niat penggunaan adalah 

berpengaruh positif tidak signifikan, hal ini 

ditandai nilai angka positif t-hitung sebesar 

0,426 dan signifikansi 0,671 > 0,05.  

3. Manfaat Yang Dirasakan 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel manfaat yang dirasakan 

terhadap niat penggunaan adalah 

berpengaruh negatif tidak signifikan, hal ini 

ditandai dengan nilai angka negatif t-hitung 

-1,938 dan signifikansi 0,059 < 0,05. 

4. Pengaruh Sosial 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel pengaruh sosial terhadap 

niat penggunaan adalah berpengaruh positif 

signifikan, hal ini ditandai dengan nilai 

angka positif t-hitung sebesar 2,605 dan 

signifikansi 0,011 < 0,05. 
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Tabel 4.23 

KOEFISIEN DETERMINASI PARSIAL 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Correlations 

B Std. Error Beta Zero-

order 

Partial Part 

1 

(Constant) 3.827 .865 
 

4.424 .000 
   

tot_x1 -.015 .036 -.041 -.422 .674 -.057 -.043 -.041 

tot_x2 .044 .103 .041 .426 .671 .018 .044 .041 

tot_x3 -.276 .142 -.189 -1.938 .056 -.218 -.195 -.187 

tot_x4 .229 .088 .254 2.605 .011 .278 .258 .251 

a. Dependent Variable: tot_Y 

 

Dari tabel didapatkan bahwa kontribusi 

Persepsi Resiko dalam mempengaruhi Niat 

Penggunaan adalah sebesar r
2 

= (-0,043)
2 

= 

0,001849 atau 0,1849 persen, sedangkan 

kontribusi Kemudahan Penggunaan dalam 

mempengaruhi Niat Penggunaan adalah 

sebesar r
2 

= (0,044)
2 

= 0,001936 atau 0,1936 

persen. Namun pengaruh Manfaat Yang 

Dirasakan dalam Niat Penggunaan adalah 

sebesar r
2 

= (-0,218)
2
 = 0,0038025 atau 

3,8025 persen, dan Pengaruh Sosial dalam 

mempengaruhi Niat Penggunaan adalah 

sebesar r
2 

= (0,278)
2 

= 0,066564 atau 6,6564 

persen. 

 

Pengaruh Persepsi Resiko Terhadap Niat 

Penggunaan Internet Banking Pada Bank 

Mandiri 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel persepsi resiko 

terhadap niat penggunaan adalah 

berpengaruh negatif tidak signifikan, hal ini 

ditandai dengan nilai probabilitas 

signifikansi 0,674 > 0,05 dengan t-hitung 

sebesar -0,424. Hasil t-hitung yang negatif 

menunjukkan semakin tinggi persepsi resiko 

maka niat penggunaan internet banking 

semakin rendah. Persepsi resiko termasuk 

hal yang paling penting dan mendapat poin 

yang tinggi apalagi dalam dunia perbankan 

hal paling utama dilihat dari resiko. Persepsi 

resiko akan membuat nasabah berfikir ulang 

mengenai penggunaan internet banking, 

karena semakin tinggi persepsi resiko yang 

diperkirakan, maka semakin menurun 

minat bertransaksi menggunakan internet 

banking. 

Ankit Kesharwani (2011 : 307) 

semakin besar persepsi resiko maka 

semakin besar juga kemungkinan 

keterlibatan pelaku ekonomi dalam 

penggunaan sistem. Jika persepsi resiko itu 

semakin tinggi, maka ada motivasi untuk 

menghindari penggunaan dalam tahap 

pengambilan keputusan.Informasi 

mengenai internet banking sangat 

dibutuhkan oleh nasabah terhadap produk 

internet banking. 

Hasil dalam penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Ankit Kesharwani 

(2011) yang menyatakan bahwa persepsi 

resiko memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap minat nasabah menggunakan 

internet banking pada Bank di India. 
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Menurut Chang, Cheung and Lai 

dalam Katos dalam Ankit Kesharwani 

(2011) Risiko transaksi adalah 

ketidakpastian yang akan berakibat 

merugikan nasabah dalam proses transaksi. 

Adanya persepsi nasabah akan adanya 

kerugian yang didapat jika melakukan 

transaksi menggunakan internet banking 

Bank Mandiri akan mempengaruhi minat 

nasabah dalam menggunakan internet 

banking Bank Mandiri, sehingga sebagian 

nasabah lebih memilih untuk melakukan 

transaksi di luar fasilitas internet banking 

seperti via teller atau via ATM. Akan tetapi 

Bank Mandiri terus meningkatkan sistem 

keamanan untuk meminimalisir atau bahkan 

menghapus persepsi nasabah akan kerugian 

yang akan didapat jika melakukan transaksi 

internet banking. Salah satu cara yang 

dilakukan Bank Mandiri adalah dengan 

mengeluarkan token PIN Mandiri. Token 

PIN Mandiri adalah alat pengamaman 

tambahan untuk melakukan transaksi 

finansial di internet banking Bank Mandiri, 

dimana token tersebut mengeluarkan PIN 

Dinamis yaitu PIN yang selalu berubah dan 

hanya dapat dilakukan satu kali untuk tiap 

transaksi. Selain itu, Bank Mandiri juga 

memberikan peringatan akan adanya 

penipuan dan pembajakan didalam web site 

resmi Bank Mandiri. Hal tersebut 

merupakan langkah-langkah Bank Mandiri 

untuk mengurangi persepsi nasabah akan 

risiko atau kerugian yang akan didapat, 

dengan harapan dapat meningkatkan minat 

nasabah untuk menggunakan internet 

banking Bank Mandiri 

 

Pengaruh Kemudahan Penggunaan 

Terhadap Niat Penggunaan Internet 

Banking Pada Bank Mandiri 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel kemudahan 

penggunaan terhadap niat penggunaan 

adalah berpengaruh positif tidak signifikan, 

hal ini ditandai dengan nilai t-hitung sebesar 

0,426 dan nilai signifikansi sebesar 0,671 > 

0,05. Persepsi kemudahan penggunaan 

memiliki keterkaitan dengan dengan niat 

seseorang dalam menggunakan internet 

banking. 

Hasil dalam penelitian ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ankit Kesharwani (2011) 

yang menyatakan bahwa Kemudahan 

Penggunaan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking pada Bank di 

India. Persepsi kemudahan dalam hal 

penggunaan sebuah teknologi informasi 

didefinisikan sebagai suatu keyakinan 

seseorang bahwa penggunaan teknologi 

informasi tersebut dapat dengan mudah 

untuk dipahami dan digunakan, dalam hal 

ini penggunaan pada Rekening Ponsel. Hasil 

terendah didapat dari poin pernyataan 

kuesioner nomor 3 dengan pernyataan " 

Saya merasa bahwa internet banking pada 

Bank Mandiri tidak menyulitkan 

penggunaan  ", hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah masih merasakan kesulitan dalam 

akses penggunaan internet banking. Yang 

harus dilakukan Bank Mandiri adalah 

melakukan penyederhanaan rangkaian 

proses dari login sampai logout sehingga 

nasabah dapat dengan cepat, mudah dan 

aman dalam melakukan transaksinya yang 

pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

kemudahan penggunaan. 

 

Pengaruh Manfaat Yang Dirasakan 

Terhadap Niat Penggunaan Internet 

Banking Pada Bank Mandiri 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel manfaat yang 

dirasakan berpengaruh negatif tidak 

signifikan, hal ini di tandai dengan nilai t-

hitung sebesar -1,938 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,056 > 0,05. 

Hasil ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ankit Kesharwani yang menyatakan bahwa 
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Manfaat Yang Dirasakan berpengaruh 

positif signifikan terhadap Niat Penggunaan 

internet banking pada Bank di India. 

Manfaat yang dirasakan sebagai konstruk 

keyakinan sesorang bahwa penggunaan 

sebuah teknologi tertentu akan mampu 

meningkatkan kinerja mereka. Dari definisi 

tersebut manfaat yang dirasakan dapat 

disimpulkan bahwa sesorang akan 

menggunakan sebuah teknologi itu dapat 

memberikan pengaruh positif dan dapat 

meningkatkan kinerjanya. Kebermanfaatan 

dalam menggunakan internet banking 

merupakan manfaat yang akan diperoleh 

atau diharpkan oleh nasabah Bank Mandiri 

atau pengguna dalam melaksanakan tugas 

pekerjaanya. 

 Hasil terendah didapat dari poin 

pernyataan kuesioner nomor 6 

dengan pernyataan " Saya merasa bahwa 

penggunaan  internet banking pada Bank 

Mandiri sangat bermanfaat ", hal ini 

memberi kesimpulan bahwa Bank Mandiri 

tidak membuat nasabah merasakan bahwa 

internet banking Bank Mandiri adalah 

sesuatu yang sangat bermanfaat sehingga 

menjadikan hasil penelitian yang negatif. 

Yang harus dilakukan Bank  Mandiri adalah 

meningkatkan pemenuhan ekspektasi 

nasabah tentang kehandalan sistem 

,kemudahan penggunaan dan juga 

melakukan sosialisasi hal-hal apa saja yang 

bisa diatasi dengan internet banking 

sehingga meningkatkan penggunaan dan 

pada akhirnya akan dapat menanamkan 

kesan nasabah bahwa internet banking Bank 

Mandiri sangat bermanfaat. 

 

Pengaruh Pengaruh Sosial Terhadap Niat 

Penggunaan Internet Banking Pada Bank 

Mandiri. 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa variabel pengaruh sosial terhadap 

niat penggunaan adalah berpengaruh positif 

signifikan hal ini ditandai dengan nilai t-

hitung sebesar 2.605 dan nilai sgnifikan 

sebesar 0.011 < 0,05.. Pengaruh Sosial 

adalahusaha untuk mengubah sikap percaya, 

persepsi atau tingkah laku satu atau 

beberapa orang lain. 

Hasil dalam penelitian ini 

mendukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ankit Kesharwani (2011) 

yang menyatakan bahwa Pengaruh Sosial 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap minat nasabah menggunakan 

internet banking pada Bank di India. Oleh 

karena itu, para peneliti telah menyatakan 

kebutuhan untuk meneliti lebih jauh 

tentang mengartikulasikan hubungan 

antara pengaruh sosial dan penerimaan 

teknologi menurut pendapat Matheison 

dan Karahanna dalam Ankit Kesharwani 

(2011 : 307-308). 

Faktor lingkungan terdiri dari 

keluarga, lingkungan, budaya dan aspek 

pribadi.Namun pada penelitian ini 

menunjukkan pengaruh sosial dari faktor 

lingkungan yang memberikan pengaruh 

signifikan terhadap niat Penggunaan internet 

banking Bank Mandiri. Seorang individu 

akan menggunakan sistem baru karena 

lingkungan sekitar, yang dapat diartikan 

bahwa pengaruh sosial memiliki pengaruh 

terhadap minat seseorang untuk 

menggunakan sistem baru seperti internet 

banking. 

Perbedaan hasil ini dapat 

disebabkan oleh responden yang sebagian 

besar berprofesi sebagai pelajar atau 

mahasiswa dimana kelompok responden 

pada profesi tersebut belum terlalu 

membutuhkan fasilitas internet banking 

dikarenakan pada profesi tersebut belum 

memiliki intensitas transaksi yang terlalu 

banyak dan lebih memilih untuk melakukan 

transaksi selain menggunakan internet 

banking seperti via teller atau via ATM. 

Perbedaan hasil ini juga dapat disebabkan 

adanya faktor lain selain faktor lingkungan 

yang digunakan responden dalam 

mempengaruhi minat responden untuk 
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menggunakan internet banking Bank 

Mandiri. Menurut Christina Whidya (2010) 

selain faktor lingkungan (eksternal), faktor 

pribadi (internal) juga berperan dalam 

pertimbangan nasabah untuk mengambil 

sebuah keputusan. Sehingga meskipun 

lingkungan sekitar responden telah 

merekomendasikan atau memberikan 

informasi mengenai internet banking Bank 

Mandiri, masih ada faktor pribadi (internal) 

yang juga menjadi pertimbangan nasabah 

untuk menentukan minat nasabah untuk 

menggunakan internet banking Bank 

Mandiri di masa yang akan datang. 

 

Pengaruh Persepsi Resiko, Kemudahan 

Penggunaan, Manfaat Yang Dirasakan, 

Pengaruh Sosial Terhadap Niat 

Penggunaan Internet Banking Pada Bank 

Mandiri. 
 

Pada uji F diketahui bahwa variabel persepsi 

resiko, kemudahan penggunaan, manfaat 

yang dirasakan, pengaruh sosial secara 

serempak memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap niat penggunaan internet 

banking pada Bank Mandiri Surabaya. 

Meskipun secara variabel persepsi resiko 

dan manfaat yang dirasakan berpengaruh 

negatif tidak signifikan. Pada uji koefisien 

determinasi simultan (R square) di dapatkan 

hasil sebesar 0,115 yang menunjukkan 

perubahan atau variasi yang terjadi pada 

variabel dependen sebesar 11,5 persen yang 

disebabkan oleh keempat variabel 

independen tersebut secara serempak dan 

sisanya sebesar 88,5 persen disebabkan oleh 

variabel lain diluar keempat variabel 

independen yang digunakan dalam 

penelitian. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka 

niat penggunaan internet banking 

dipengaruhi oleh keempat macam variabel 

yaitu persepsi resiko, kemudahan 

penggunaan, manfaat yang dirasakan, 

pengaruh sosial, hal tersebut dapat 

mempengaruhi niat penggunaan internet 

banking pada Bank Mandiri Surabaya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa yang 

telah dilakukan baik pada bab sebelumnya 

maka kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan uji F (simultan) keseluruhan 

variabel bebas yaitu persepsi resiko, 

kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dirasakan, pengaruh sosial mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap niat 

penggunaan internet banking terhadap niat 

penggunaan internet banking pada Bank 

Mandiri Surabaya. 

1. Berdasarkan uji t (parsial) dapat diketahui 

bahwa : 

a. Variabel persepsi resiko secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan artinya bahwa semakin 

tinggi tingkat resiko yang ditanggung 

oleh nasabah maka akan menurunkan 

niat penggunaan internet banking pada 

Bank Mandiri Surabaya. Sedangkan 

semakin rendah tingkat persepsi resiko 

yang ditanggung nasabah maka 

semakin tinggi niat penggunaan 

nasabah. 

b. Variabel Kemudahan Penggunaan 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif tidak signifikan artinya bahwa 

semakin tinggi kemudahan 

penggunaan internet banking maka 

tidak selalu meningkatkan niat 

penggunaan internet banking Bank 

Mandiri. 

c. Variabel Manfaat Yang Dirasakan 

(X3) secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif tidak signifikan 

artinya bahwa semakin tinggi tingkat 

manfaat yang dirasakan maka semakin 

tinggi niat penggunaan internet 

banking Bank Mandiri. 
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d. Variabel pengaruh sosial secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan artinya bahwa semakin 

tinggi tingkat pengaruh sosial akan 

berpengaruh terhadap niat penggunaan 

internet banking Bank Mandiri. 
 

Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan dalam penelitian ini memiliki 

keterbatasan sebagai berikut. 

1. Terdapat kendala pada penyebaran 

kuisioner, karena tidak mendapatkan izin 

dari pihak bank. Sehingga melakukan 

penyebaran kuisioner di area luar bank, 

antara lain area rumah tangga yang 

menjadi nasabah Bank Mandiri.. 

2. Adanya kendala yang bersifat situasional 

yaitu pengisian kuesioner yang dapat 

mempengaruhi jawaban responden, 

seperti responden yang kurang teliti 

dalam membaca pernyataan pada 

kuisioner. Sehingga dilakukan 

pernyortiran kuesioner sebagai berikut : 

a. Responden yang menjawab setuju dari 

awal sampai akhir 

b. Responden yang memberikan jawaban 

tidak konsisten terhadap pernyataan 

kuisioner. 

Saran 

Adapun saran yang dapat dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Mandiri Surabaya 

Berdasarkan hasil penelitian, nasabah 

merasa bahwa meskipun lingkungan 

sekitar telah merekomendasikan atau 

memberkan informasi mengenai internet 

banking Bank Mandiri, hal tersebut tidak 

mempengaruhi minat nasabah untuk turut 

menggunakan internet banking Bank 

Mandiri di masa yang akan datang. 

Dalam pengambilan keputusan untuk 

memilih barang atau jasa, ada faktor 

selain faktor lingkungan yang 

mempengaruhi nasabah untuk 

menggunakan internet banking Bank 

Mandiri yaitu faktor pribadi  

(internal).Oleh karena itu, sudah 

seharusnya Bank Mandiri memberikan 

nilai lebih pada layanan internet banking. 

Nilai lebih tersebut dapat dilakukan Bank 

Mandiri dengan cara memberikan 

program poin atau reward kepada 

nasabah ketika melakukan transaksi via 

internet banking seperti yang telah 

dilakukan Bank Mandiri saat ini. Akan 

tetapi kurangnya sosialisasi mengenai 

program poin atau reward tersebut 

menjadikan nasabah kurang mengetahui 

kelebihan ketika bertransaksi melalui 

internet banking Bank Mandiri. Dengan 

meningkatkan sosialisasi program poin 

dan reward tersebut nasabah akan 

mengerti keuntungan lebih yang didapat 

jika menggunakan internet banking Bank 

Mandiri. Sehingga program tersebut 

dapat dijadikan pertimbangan secara 

pribadi (internal) dari nasabah untuk 

melakukan transaksi melalui internet 

banking Bank Mandiri. Pada variabel 

persepsi resiko yang mendaptkan hasil 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

niat penggunaan menunjukan bahwa 

persepsi resiko terhadap Bank Mandiri 

masih belum terlalu tinggi, sedangkan 

bagi variabel manfaat yang dirasakan 

perlu diperhatikan untuk niatpenggunaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya jika meneliti dengan 

objek yang sama dengan penelitian ini, 

maka perlu memperhitungkan juga 

variabel-variabel lain yang berpengaruh 

terhadap niat penggunaan di masyarakat 

seperti variabel persepsi resiko, 

kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dirasakan, dan pengaruh sosial juga 

sebaiknya komposisi responden yang 

digunakan lebih proposional dan tidak 

didominasi oleh satu kelompok 

responden terntu. 
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