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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Terdapat dua penelitian terdahulu tentang mobile banking yang diminati 

dan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa 

penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini : 

2.1.1.  Agbemabiese George Cudjoe, Patrick Amfo Anim, Joseph Gerlad 

Nii Tetteh Nyanyofio (2015) 

 

Penelitian terdahulu oleh Agbemabiese George Cudjoe, Patrick Amfo Anim, 

Joseph Gerlad Nii Tetteh Nyanyofio berjudul “Determinants of Mobile Banking 

Adoption in the Ghanaian Banking Industry: A Case of Access Bank Ghana 

Limitied” penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran, manfaat yang 

dirasakan, kemudahan yang dirasakan, kesesuaian, pengaruh sosial, kredibilitas 

yang dirasakan, keberhasilan diri yang dirasakan dan biaya keuangan yang 

dirasakan mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengadopsi Mobile Banking. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini keputusan  nasabah untuk 

mengadopsi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini kesadaran, manfaat 

yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, kesesuaian, pengaruh sosial, 

kredibilitas yang dirasakan, keberhasilan diri yang dirasakan dan biaya keuangan 

yang dirasakan.  

Penelitian ini dilaksanakan di Ghana. Sampel yang digunakan untuk 

penelitian ini nasabah Pengguna ponsel Mobile Banking di Ghana. Dengan 

menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) untuk menguji kesadaran, 
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manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, kesesuaian, pengaruh sosial, 

kredibilitas yang dirasakan, keberhasilan diri yang dirasakan dan biaya keuangan 

yang dirasakan pada keputusan nasabah untuk mengadopsi Mobile Banking di 

Ghana.  melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden untuk mendapatkan 

data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis regresi linier. 

Gambar kerangka pemikirian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agbemabiese George Cudjoe, et, al.,(2015), diolah 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN I 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada 

variabel yang sama yaitu kesadaran, manfaat yang dirasakan, kemudahan yang 

Awareness 

Percived Usefulness 

Mobile Banking 

and Consumer 

Behaviour 

Adoption 

Percived Financial Cost 

Percived Ease od Use 

Compatibility 

Social Influence 

Percived Credibility 

Percived Self Efficacy 



10 
 

 

dirasakan dan pengaruh sosial. Pada peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang 

menggunakan instrumen kueisoner. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang terletak pada variabel yang berbeda yaitu kesesuaian, 

kredibiltas yang dirasakan, keberhasilan diri yang dirasakan, dan biaya keuangan 

yang dirasakan. Dan jumlah responden yang digunakan pada peneliti terdahulu 

150 responden sedangkan peneliti sekarang digunakan 112 responden. 

2.1.2. Ayman Bassam Nassuora (2013) 

Penelitian terdahulu oleh Ayman Bassam Nassuora berjudul “Understanding 

Factors Affecting The Adpotion of M-Commerce by Consumers”. penelitian ini 

bertujuan menganalisis tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan M-

Commerce di Yordania, Saudi Arabia. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, kepercayaan yang 

dirasakan, biaya yang dirasakan dan privasi yang diraskan sebagai variabel bebas. 

Variabel terikat yang digunakan adalah adopsi atau keputusan menggunakan 

Mobile Commerce.  

Data dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner yang disebarkan 

kepada 160 responden dari warga negara Yordania yang menggunakan perangkat 

ponsel. Teknik analisis data adalah menggunakan dengan analisis regresi. Dengan 

hasil ditemukan penelitian adalah manfaat yang dirasakan, kemudahaan 

penggunaan yang diraskan, kepercayaan dirasakan, biaya yang dirasakan, dan 

privasi yang dirasakan secara signifikan dapat dipengaruhi keputusan responden 

untuk mengadopsi Mobile Commerce pada konsumen di Yordania. 

Gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini 
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Sumber: Ayman Bassam Nassurora (2013), diolah 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN II 

Persamaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada 

variabel yang sama yaitu manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan. 

pada peneliti terdahulu menggunakan teknis analisis regresi. Dan instrumen 

penelitian terdahulu menggunakan kuesioner. Sedangkan perbedaan peneliti 

sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada variabel yang terikat adalah 

adopsi menggunkan M-commerce di Yordania. Variabel yang tidak sama yaitu 

kepercayaan yang dirasakan, biaya yang dirasakan dan privasi yang dirasakan dan 

jumlah responden yang digunakan pada peneliti terdahulu 160 responden 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan 112 responden. 
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2.1.3. Amit Shankar (2016) 

Penelitian terdahulu oleh Amit Shankar berjudul “ Factors Affecting Mobile 

Banking Adoption Behaviour in India”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kesadaran, manfaat, kemudahan, kesesuaian, pengaruh sosial, 

keamanan dan privasi resiko, keberhasilan diri dan biaya keuangan mempengaruhi 

keputusan nasabah untuk mengadopsi Mobile Banking.Penelitian ini di lakukan di 

India. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah nasabah yang 

menggunakan Mobile Banking di India. Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini nasabah pengguna ponsel Mobile Banking di India. Dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda untuk menguji kesadaran, manfaat, kemudahan, 

kesesuaian, pengaruh sosial, keamanan dan privasi risiko, keberhasilan diri dan 

biaya keuangan pada keputusan nasabah untuk mengadopsi Mobile Banking di 

India. 

Data dikumpulkan menggunakan penyebaran kuesioner 248 responden 

yang menggunakan Mobile Banking. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesadaran, manfaat, kemudahan, kesesuaian, keamanan dan privasi risiko, 

keberhasilan diri dan biaya keuangan dapat mempengaruhi secara signifikan 

terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan Mobile Banking. Sedangkan 

pengaruh sosial tidak dapat mempengaruhi secara sginifikan terhadap keputusan 

nasabah untuk menggunakan Mobile Banking.  

Gambar kerangka pemikirian: 
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Sumber: Amit Shankar (2016), diolah 

GAMBAR 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN III 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada 

variabel yang sama yaitu kesadaran dan pengaruh sosial. Dan obyek peneliti 

terdahulu dengan peneliti sekarang menggunakan keputusan nasabah 

menggunakan M-banking. Pada peneliti terdahulu menggunakan kuesioner. 

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada variabel yang 

Awareness 

Usefulness 

Social Influence 
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Ease of use 

Security and privacy risk 
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Adoption Behaviour 
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berbeda yaitu manfaat, kemudahan,  kesesuaian, keamanan dan privasi risiko, 

keberhasilan diri dan biaya keuangan. Pada peneliti sekarang menggunakan 112 

responden sedangkan peneliti terdahulu menggunakan 248 responden. 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DAN 

PENELITIAN SEKARANG 

Peneliti Agbemabiese 

George 

Cudjoe,et, 

al., (2015) 

Ayman 

Bassam 

Nassuora 

(2013) 

Amit Shankar 

(2016) 

Jihan Ita 

Salsabila 

(2017) 

Judul 

Penelitian 

Faktor 

Penentu 

Adopsi 

Mobile 

Banking Di 

Ghana 

Industri 

Perbankan: 

Sebuah 

Kasus Access 

Bank 

Terbatas 

Memahami 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Adopsi M-

Commerce 

Oleh 

Konsumen  

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Adposi 

Perilaku 

Perbankan 

Mobile 

Banking Di 

India 
 
 

 

Pengaruh 

Manfaat, 

Kemudahan 

Yang 

Dirasakan, 

Kesadaran Dan 

Pengaruh 

Sosial 

Terhadap 

Adopsi Mobile 

Banking BCA 

Di Surabaya 

Variabel 

Bebas 

Kesadaran, 

Manfaat yang 

dirasakan, 

Kemudahan 

yang 

dirasakan, 

Kesesuaian, 

Pengaruh 

sosial,  

Kredibilitas 

yang 

dirasakan, 

Keberhasilan 

diri yang 

dirasakan, 

dan biaya 

keuangan 

yang 

dirasakan 

Manfaat yang 

dirasakan, 

Kemudahan 

yang 

dirasakan, 

Kepercayaan 

yang 

dirasakan, 

Biaya yang 

dirasakan dan 

Privasi yang 

dirasakan 

Kesadaran, 

Manfaat, 

Kemudahan, 

Kesesuaian, 

Pengaruh 

Sosial, 

Keamanan 

dan privasi 

risiko, 

Keberhasilan 

diri dan Biaya 

Keuangan 

Manfaat, 

Kemudahan 

yang 

dirasakan, 

Kesadaran dan 

Pengaruh 

sosial  

Variabel Adopsi Adopsi M- Adopsi M- Adopsi Mobile 
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Tergantung Mobile 

Banking 

Commerce banking Banking 

Obyek 

Penelitian 

M-banking di 

Ghana 

Mobile 

Commerce 

Di Yordania 

M-banking di 

India 

Mobile 

Banking BCA 

Subyek 

Penelitian 

Nasabah 

Ponsel M-

banking 

Warga 

yordania M-

Commerce 

Nasabah 

ponsel M-

banking 

Nasabah M-

banking BCA 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Lokasi 

Penelitian 

Ghana Yordania, 

Saudi Arabia 

India Surabaya, 

Indonesia 

Jumlah 

Responden 

150 160 248 112 

Teknik 

Analisis 

Analisis 

regresi linier 

Analisis 

regresi linier 

Analisis 

regresi linier 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

Hasil Kesadaran, 

manfaat yang 

dirasakan, 

kesesuaian, 

keberhasilan 

diri yang 

dirasakan, 

dan 

kredibilitas 

yang 

dirasakan, 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

adopsi 

Mobile 

Banking, 

sedangkan 

kemudahan 

yang 

dirasakan, 

pengaruh 

Manfaat yang 

dirasakan, 

kemudahan 

yang 

dirasakan, 

kepercayaan 

yang 

dirasakan, 

biaya yang 

dirasakan, dan 

privasi yang 

dirasakan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

adopsi M-

Commerce 

Kesadaran, 

kemudahan, 

manfaat, 

kesesuaian, 

pengaruh 

sosial, 

keamanan dan 

resiko privasi, 

keberhasilan 

diri, privasi 

yang 

dirasakan, dan 

biaya 

keuangan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

adopsi Mobile 

Banking 

Manfaat, 

kemudahan 

yang 

dirasakan, 

kesadaran dan 

pengaruh 

sosial 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

adopsi Mobile 

Banking 
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Sumber :  Agbemabiese George Cudjoe, et, al., (2015), Ayman Bassam Nassuora 

(2013), Amit Shankar (2016) 

 

2.2. Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang bersangkutan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini dan digunakan untuk penyusunan 

hipotesis dan analisis data. 

2.2.1. Adopsi Mobile Banking 

Amit Shankar (2016) mendefinisikan bahwa Adopsi merupakan keputusan untuk 

memanfaatkan secara optimal setiap akan berinovasi dalam adopsi Mobile 

Banking Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi Mobile Banking adalah 

1. Pemanfaatan. 

2. Implementasi. 

3. Kepuasan. 

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi dan budaya menjadi 

hambatan dalam pengembangan Mobile Banking. Biaya koneksi internet 

merupakan hambatan lain dalam adopsi Mobile Banking.  

Kotler dan Keller (2016 : 476) mendefinisikan bahwa Adopsi merupakan 

keputusan individu untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Adopsi 

sosial, dan 

biaya 

keuangan 

yang 

dirasakan 

negatif 

signifikan 

terhadap 

adopsi 

Mobile 

Banking 
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merupakan langkah mental dimana melalui proses tersebut seseorang melalui 

tahap dari pertama sampai adopsi akhir sebagai berikut : 

1. Kesadaran, Individu menyadari inovasi, akan tetapi kekurangan informasi 

tentang inovasi tersebut. 

2. Minat, Individu mendorong untuk mencari informasi tentang inovasi. 

3. Evaluasi, Individu melihat apakah individu lain akan mencoba inovasi baru. 

4. Percobaan, Individu mencoba inovasi untuk meningkatkan nilai perkiraan. 

5. Adopsi, Individu akan memutuskan menggunakan inovasi secara penuh. 

Rogers dalam Muhammad Badri dan Titi Badri dan Titi Antin (2015 

: 186 ) Mendefinisikan bahwa Adopsi merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan seseorang terhadap suatu inovasi: 

1. Sejak mengenal. 

2. Menaruh minat sampai.  

3. Menerapkan atau dengan kata lain suatu inovasi yang diterima.  

Adopsi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu ide atau alat teknologi baru 

yang disampaikan berupa pesan komunikasi. 

2.2.2. Manfaat yang Dirasakan 

Agbemabise George Cudje et, al,.  (2016) mendefinisikan bahwa manfaat yang 

dirasakan akan dapat membuat nasabahnya mengadopsi Mobile Banking karena 

dapat meningkatkan kepercayaan mereka. Manfaat yang diraskaan sejauh mana 

seseorang percaya bahwa: 

1. Menggunakan manfaat yang dirasakan akan meningkatkan kinerjanya.  
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2. Manfaat yang dirasakan dapat mempengaruhi penerimaan dalam kegiatan 

perbankan. 

Jogiyanto (2007 : 14) mendefinisikan bahwa manfaat yang dirasakan 

adalah sejauh mana nasabah percaya bahwa dengan menggunakan satu teknologi 

tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dapat disimpulkan bahwa konteks dari 

penelitian ini adalah manfaat yang dirasakan dalam Mobile Banking adalah 

meningkatnya kinerja nasabah karena menggunakan Mobile Banking. Ketika 

nasabah menggunakan layanan Mobile Banking berkali-kali maka nasabah telah 

merasakan manfaat dari layanan yang disediakan oleh Mobile Banking. 

Perkins dan Annan (2013 :11) menjelaskan bahwa manfaat dari pengguna 

Mobile Banking adalah dapat meningkatkan kinerja konsumen yang 

menggunakan. Bank harus mengidentifikasi jenis fitur yang bermanfaat bagi 

nasabah dalam melaksanakan tuganya. Karena tingkat manfaat Mobile Banking 

mempengaruhi sikap nasabah terhadap sistem. 

2.2.3. Kemudahan yang Dirasakan 

Amit Shankar (2016) mendefinisikan bahwa kemudahan yang dirasakan 

merupakan seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan 

hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari penggunannya. Indikator 

yang ada pada kemudahan yang dirasakan: 

1. Kemudahan yang dirasakan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan 

sistem ini dapat mudah dipelajari.  

2. Dipercaya bahwa nasabah akan mengadopsi sistem ini dapat jelas dan 

mudah untuk dimengerti.  
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3. Kemudahan yang dirasakan banyak nasabah yang dapat memudahkan untuk 

menjadi terampil dan mudah digunakan nasabah untuk mengadopsinya.  

Menurut Jogiyanto (2007:115) Kemudahan yang dirasakan adalah dimana 

seseorang percaya bahwa menggunakan Mobile Banking dapat mempermudah dan 

tidak merasa sulit dalam menggunakannya. 

Menurut Ceva Lavenja & Jurry (2015 : Volume 4 no 4) Kemudahan yang 

dirasakan adalah tingkat seseorang percaya bahwa menggunakan sistem ini akan 

berdampak atau pengaruh pada perilaku dan tindakan seseorang dalam 

mengadopsi kemudahan yang dirasakan. 

2.2.4. Kesadaran 

Ceva Lavenja Arahita & Juri Attamimi (2015 : vol 4) mendefinisikan bahwa 

kesadaran adalah tingkat kesadaran nasabah akan adanya layanan Mobile Banking 

ini. Indikator yang ada pada kesadaran: 

1. Meningkatkan pengetahuan dari nasabah tentang manfaat menggunakan 

layanan Mobile Banking.  

2. Keputusan nasabah dalam menggunkan Mobile Banking merupakan kunci 

penting bagi bank untuk menyediakan layanan Mobile Banking.  

3. Konfirmasi yang dimiliki oleh nasabah terhadap Mobile Banking merupakan 

salah satu faktor utama yang mempengaruhi untuk mengadopsi dan 

menggunakan perbankan online. 

Agbemabiese George Cudje et, al., (2015) menjelaskan bahwa Tingkat 

informasi yang dimiliki konsumen terhadap Mobile Banking adalah salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan perbankan online. 
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Tingkat adopsi inovasi dapat ditentukan oleh tingkat kesadaran nasabah dan untuk 

menarik perhatian nasabah. 

2.2.5. Pengaruh Sosial 

Agbemabiese George Cudjoe, et, al., (2015) menjelaskan bahwa pengaruh sosial 

akan dipengaruhi jika keputusan perilaku individu diperoleh dari saran orang 

sekitar tentang Mobile Banking. Adopsi Mobile Banking dapat memberikan saran 

dari orang tua untuk menggunakan Mobile Banking. Dan Adopsi Mobile Banking 

bahwa saran kerabat dekat dapat mempengaruhi individu untuk mengadopsi 

fasilitas Mobile Banking. 

Bahwa proses pengambilan keputusan adopsi individual dipengaruhi oleh: 

1. Saran Orang Sekitar.  

2. Saran Orang Tua. 

3. Saran Kerabat Dekat. 

Amit Shankar (2016) menjelaskan bahwa Keluarga, kelompok sosial, kelas 

sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan pada adopsi konsumen 

terhadap teknologi baru. Pendapat anggota masyarakat dapat mempengaruhi niat 

nasabah untuk mengadopsi layanan Mobile Banking.  

2.3. Hubungan Antar Variabel 

Berdasarkan landasan teori mengenai manfaat, kemudahan yang dirasakan, 

kesadaran, dan pengaruh sosial variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

Adopsi Mobile Banking. 

2.3.1. Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Terhadap Adopsi 
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Amit Shankar (2016) menjelaskan bahwa pengaruh manfaat yang dirasakan 

merupakan bahwa menggunakan Mobile Banking akan berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Individu mengadopsi inovasi hanya bila dilihat dari manfaat yang 

khusus dalam teknologi ini agar berguna dalam kehidupannya. Irmadhani dan 

Nugroho (2012:11) menjelaskan bahwa nasabah harus  benar-benar memastikan 

bahwa data rahasia terjamin dan tidak menyebar luas yang mengakibatkan 

kerugian terhadap adopsi nasabah Mobile Banking.  

Perkins dan Annan (2013) menjelaskan bahwa Manfaat yang dirasakan 

dapat membantu nasabah untuk menikmati manfaat yang dapat diterima secara 

langsung saat menggunakan layanan Mobile Banking. Faktor yang mempengaruhi 

manfaat yang dirasakan pada Mobile Banking yaitu biaya transaksi lebih rendah 

dan peluang untuk mendapatkan hadiah. Tetapi akan membantu nasabah untuk 

menikmati manfaat yang akan diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa manfaat yang dirasakan signifikan berpengaruh positif terhadap adopsi 

Mobile Banking. 

2.3.2. Pengaruh Kemudahan yang Dirasakan Terhadap Adopsi 

 

Amit Shankar (2016) mendefinisikan bahwa kemudahan yang dirasakan sebagai 

tingkat dimana seseorang percaya bahwa kemudahan sistem atau inovasi tertentu 

terbebas dari usaha fisik dan mental. hal ini diyakini bahwa seorang akan 

mengadopsi inovasi atau sistem tertentu jika mudah dipelajari dan digunakan. 

Kemudahan yang dirasakan merupakan satu tingkat dimana seorang percaya 

bahwa teknologi informasi dapat digunakan dengan mudah. Nasabah Mobile 

Banking  dapat mudah dipelajari dan digunakan.  
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Perkins dan Annan (2013 : 105) menjelaskan bahwa Kemudahan yang 

dirasakan diberikan kepada pihak bank kepada nasabah dan akan menimbulkan 

keputusan untuk menggunakan Mobile Banking kemudahan yang dirasakan 

merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan terhadap pengguna Mobile 

Banking. Dengan upaya yang dilakukan untuk belajar Mobile Banking dapat 

mempengaruhi keputusan menggunakan yang telah disediakan oleh Mobile 

Banking. Kemudahan yang dirasakan adalah salah satu faktor penentu keputusan 

nasabah pengguna Mobile Banking. Dilihat dari penelitian terdahlu menunjukkan 

bahwa kemudahan yang dirasakan memiliki signifikan berpengaruh positif 

terhadap adopsi Mobile Banking. 

2.3.3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Adopsi 

Amit Shankar (2016) menunjukkan bahwa informasi mengenai Mobile Banking 

sangat penting pada adopsi Mobile banking. Mobile banking merupakan konsep 

baru bagi pengguna perbankan. Sehingga bank harus menciptakan kesadaran 

tentang hal itu untuk dapat mengadopsi Mobile Banking. 

Agbemabiese George Cudje et, al., (2015) menjelaskan bahwa kesadaran 

sebagai penentu adopsi Mobile Banking menunjukkan bahwa tentang seseorang 

mengadopsi Mobile Banking ketika inovasi mudah digunakan oleh seseorang. 

Dilihat dari bukti penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran memiliki 

dampak positif yang signifikan terhadap adopsi Mobile Banking. 

2.3.4. Pengaruh Sosial Terhadap Adopsi 

Amit Shankar (2016) mendefinisikan bahwa adopsi Mobile Banking akan 

dipengaruhi oleh kepercayaan dana pendapat orang sekitar. keluarga, kelompok 
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sosial, kelas sosial dan budaya memiliki dampak yang signifikan pada adopsi 

nasabah terhadap teknologi baru. Pendapat anggota masayakarat mempengaruhi 

niat nasabaha untuk mengggunakan layanan Mobile Banking.  

Ankit Kesharwani (2011 : 307-308) mendefinisikan bahwa pengaruh sosial 

merupakan usaha mengubah kepercayaan, persepsi dan tingkah laku seseorang. 

Penentu yang berhubungan dengan pengaruh sosial merupakan norma subyektif. 

Dimana norma subyektif berhubungan dengan norma persepsi yaitu pandangan 

atau persepsi seseorang terhadap tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan 

atau tidak menggunakan Mobile Banking. 

Ravichandran Madana Hiti Bandaralage, et al (2016 : 28) mendefinisikan 

bahwa Pengaruh sosial sebagai tingkat dimana seseorang merasa bahwa orang lain 

penting bagi seseorang tersebut. Dengan demikian keputusan individu untuk 

menerima layanan Mobile Banking yang cenderung akan berkenalan dengan orang 

lain dan anggota keluarga. Dilihat dari bukti penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa pengaruh sosial signifikan berpengaruh positif terhadap adopsi Mobile 

Banking. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini adalah isi dari ringkasan yang telah di identifikasi. 

Pada kerangka pemikiran ini akan dijelaskan pengaruh variabel manfaat yang 

dirasakan, kemudahan yang dirasakan, kesadaran, pengaruh sosial terhadap adopsi 

Mobile Banking. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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Sumber:  Agbemabiese George Cudje, et, al., (2015), Ayman Bassam Nassuora 

(2013), Amit Shankar (2016), diolah 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori yang telah di jelaskan diatas, maka hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Manfaat yang dirasakan berpengaruh signifikan positif terhadap Adopsi 

Mobilie Banking Bank BCA di Surabaya. 

 

Manfaat yang Dirasakan 

 

Kemudahan yang Dirasakan Adopsi Mobile 
Banking 

 

Kesadaran 

 

Pengaruh Sosial 



25 
 

 

H2 :  Kemudahan yang dirasakan berpengaruh signifikan positif terhadap 

Adopsi Mobilie Banking Bank BCA di Surabaya. 

H3:  Kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap Adopsi Mobilie 

Banking Bank BCA di Surabaya. 

H4: Pengaruh sosial berpengaruh signifikan positif terhadap Adopsi Mobilie 

Banking Bank BCA di Surabaya. 

H5: Manfaat, kemudahan yang dirasakan, kesadaran nasabah dan pengaruh 

sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif berpengaruh 

terhadap Adopsi Mobile Banking Bank BCA Surabaya. 


