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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan replika yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu, sehingga penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki 

keterkaitan dan memiliki persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan 

diteliti. 

1. Mufingatun Mufingatun, Budi Prijanto, dan Himanshu Dutt (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Mufingatun Dkk, (2020) dengan judul “Analysis 

of factors affecting adoption of mobile banking application in Indonesia: an 

application of the unified theory of acceptance and use of technology” memiliki tujuan 

yaitu untuk mencari faktor-faktor yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak 

langsung pada penerimaan konsumen untuk aplikasi mobile banking. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah performance expectancy, effort expectancy, dan 

social influence merupakan faktor yang paling memengaruhi behavioural intention 

dalam penggunaan aplikasi mobile banking. Menggunakan 205 responden dari survei 

online di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), 

Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) 

dengan perangkat lunak Smart PLS ver. 3.2.7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mufingatun et al., (2020) adalah performance expectancy, effort expectancy, dan 

social influence berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Performance 

expectancy merupakan faktor yang paling memengaruhi behavioural intention. 
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Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu:  

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, dan social influence, dimana variabel tersebut sama dengan 

penelitian sekarang. 

c. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terhadulu mengambil sampel di wilayah Jabodetabek (Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), sedangkan penelitian sekarang 

mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan nasabah bank yang telah menggunakan 

mobile banking sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan pengusaha UMKM sebagai responden. 

2. Edi Purwanto dan Julia Loisa (2020) 

Penelitian ini dilakukan oleh Purwanto & Loisa (2020) dengan judul “The 

Intention and Use Behaviour of the Mobile Banking System in indonesia : UTAUT 

Model” yang bertujuan untuk mengetahui penerapan niat dan perilaku implementasi 

model UTAUT menggunakan mobile banking di kalangan nasabah Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan variabel performance expectancy, effort expectancy, 

social influence dan facilitating conditions terhadap niat dan perilaku implementasi 

menggunakan mobile banking. Sampel dalam penelitian ini adalah 137 nasabah 
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pengguna mobile banking. Teknik analisis yang digunakan adalah PLS-SEM.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Edi Purwanto & Julia Loisa (2020) adalah pengaruh 

performance expectancy dan social influence terhadap niat berperilaku menggunakan 

mobile banking tidak berpengaruh, tetapi effort expectancy, facilitating conditions 

terhadap niat berperilaku menggunakan mobile banking berpengaruh positif dan 

signifikan.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking 

c. penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence dan facilitating conditions, dimana variabel 

tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan nasabah bank yang telah menggunakan 

mobile banking sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan pengusaha UMKM sebagai responden. 

b. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Indonesia, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung saja. 

3. Wira Bharata Premi dan Wahyu Widyaningrum (2020) 

Penelitian yg dilakukan oleh Premi & Widyaningrum (2020) dengan judul 

“Analisis Penerimaan Teknologi Mobile Banking Terhadap Use Behavior Melalui 
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Pendekatan Model Utaut” memiliki tujuan untuk memprediksi penerimaan dan adopsi 

teknologi informasi, terutama mobile banking kepada nasabah bank. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian in adalah performance expectancy, effort expectancy, 

social influence, facilitating conditions, Motivasi Hedonik, Nilai Harga, dan 

Kebiasaan terhadap penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile banking 

kepada nasabah bank. Sampel dalam penelitian ini adalah 53 nasabah KCU BCA 

Malang. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan quota sampling. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Premi & Widyaningrum, (2020) adalah performance 

expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan hedonic 

motivation berpengaruh signifikan. Sedangkan, price value, dan habit berpengaruh 

positif non signifikan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence, facilitating conditions, dimana variabel 

tersebut sama dengan penelitian sekarang 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Sampel penelitian terhadulu adalah nasabah KCU BCA Malang, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan pengusaha UMKM sebagai responden. 

b. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Malang, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 
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c. Penelitian terdahulu menambahkan hedonic motivation, price value, dan 

habit sebagai faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile 

banking, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan faktor 

performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions. 

4. Syed Ali Raza, Nida Shah dan Muhammad Ali (2019) 

Penelitian Raza Dkk, (2019) yang berjudul “Acceptance of mobile banking in 

Islamic banks: evidence from modified UTAUT model” memiliki tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mobile banking (M-

banking) di bank-bank Syariah Pakistan dengan menggunakan teori penerimaan dan 

penggunaan teknologi (UTAUT) model. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah performance expectancy, facilitating conditions, social influence, 

effort expectancy, perceived value, habit dan hedonic motivation. Variabel moderating 

dalam penelitian ini adalah intention (minat) untuk mengadopsi mobile banking dan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengguna aktual. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 229 pengguna mobile banking di Pakistan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah PLS-SEM dibantu dengan perangkat lunak 

SmartPLS 3.2.3. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel kecuali social 

influence memiliki efek positif yang signifikan pada niat perilaku. Sebaliknya, social 

influence menciptakan efek yang tidak signifikan pada niat perilaku. Dampak niat 

perilaku pada penggunaan aktual juga ditemukan signifikan. Secara keseluruhan, dari 

delapan hipotesis, tujuh diterima.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 
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a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, 

facilitating conditions, social influence dan effort expectancy, dimana 

variabel tersebut sama dengan penelitian sekarang 

c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menambahkan perceived value, habit dan hedonic 

motivation sebagai faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi 

mobile banking, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan 

performance expectancy, facilitating conditions, social influence dan effort 

expectancy sebagai faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi 

mobile banking. 

b. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Pakistan, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

c. Penelitian terhadulu menggunakan nasabah bank sebagai responden, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengusaha UMKM sebagai 

responden. 

5. Kwame Owusu Kwateng, Kenneth Afo Osei Atiemo dan Charity Appiah 

(2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Owusu Kwateng Dkk, (2019) dengan judul 

“Acceptance and use of mobile banking: an application of UTAUT2” memiliki tujuan 
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untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk mengadopsi dan 

kemudian menggunakan layanan mobile banking di Ghana dengan teori terpadu 

penerimaan dan penggunaan model teknologi (UTAUT2) dengan usia, tingkat 

pendidikan, pengguna pengalaman dan jenis kelamin sebagai moderator. Variabel 

independen yang digunakan adalah Effort expectancy, Facilitating conditions, Habit, 

Hedonic motivation, Performance expectancy, Price value, Social influence dan Trust. 

Variabel moderat yang digunakan adalah usia, tingkat pendidikan, pengguna 

pengalaman dan jenis kelamin. Variabel dependen yang digunakan adalah niat 

perilaku untuk menggunakan mobile banking. Sampel yang dunakan adalah 300 

pengguna layanan mobile banking di Ghana sebagai responden. Menggunakan SEM-

PLS SmartPLS software sebagai Teknik menganalisis data. Hasil dari penelitian ini 

adalah variabel habit, price value dan trust signifikan dalam mempengaruhi minat 

untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi mobile banking. Sebaliknya, 

performance expectancy, effort expectancy, social influence dan hedonic motivation 

tidak signifikan dalam mempengaruhi minat untuk mengadopsi dan menggunakan 

teknologi mobile banking.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking 
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c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, 

facilitating conditions, social influence dan effort expectancy, dimana 

variabel tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menambahkan habit, hedonic motivation, price value 

dan trust sebagai faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile 

banking, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan performance 

expectancy, facilitating conditions, social influence dan effort expectancy 

sebagai faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile banking. 

b. Penelitian terdahulu juga menambahkan variabel moderat usia, tingkat 

pendidikan, pengguna pengalaman dan jenis kelamin, sedangkan penelitian 

sekarang tidak ada variabel moderat. 

c. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Ghana, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

d. Penelitian terhadulu menggunakan 300 pengguna layanan mobile banking 

sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengguna 

layanan mobile banking yang memiliki UMKM sebagai responden. 

6. Ni Wayan Dewi Mas Yogi Pertiwi dan Dodik Ariyanto (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Ariyanto (2017) dengan judul 

“Penerapan Model Utaut2 Untuk Menjelaskan Minat Dan Perilaku Penggunaan 

Mobile Banking di Kota Denpasar” bertujuan untuk menjelaskan  minat  dan  perilaku  

penggunaan mobile  banking melalui penerapan model Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology 2 (UTAUT2). Variabel yang digunakan adalah performance 
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expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic 

motivation, price value, dan habit terhadap minat dan perilaku penggunaan mobile 

banking. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 nasabah bank 

pengguna mobile banking di kota Denpasar. Teknik analisis yang digunakan adalah 

Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Ariyanto, 

(2017) yaitu performance expectancy berpengaruh   positif   pada minat  penggunaan 

mobile banking. Effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic 

motivation, price value, dan habit tidak berpengaruh pada minat penggunaan mobile 

banking.  

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, 

facilitating conditions, social influence dan effort expectancy, dimana 

variabel tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis Regresi Linier 

Berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan SEM – PLS. 

b. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Denpasar, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

c. Penelitian terhadulu menggunakan 100 nasabah bank pengguna mobile 

banking sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

pengusaha UMKM sebagai responden 
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7. Charles Makanyeza (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Makanyeza (2016) dengan judul “Determinants 

of Consumers’ Intention to Adopt Mobile Banking Services in Zimbabwe” bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor penentu nasabah untuk mengadopsi layanan mobile 

banking di Zimbabwe. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perceived 

usefulness, perceived to ease of use, perceived self-efficacy, social influence, 

facilitating conditions, relative advantage, perceived complexity, perceived tralability 

dan perceived risk dengan menggunakan 232 nasabah bank di Chinhoyia, Zimbabwe 

sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural equation 

modeling (SEM). Hasil penelitian ini perceived usefulness, perceived self-efficacy, 

social influence, relative advantage dan perceived compatibility memiliki pengaruh 

positif. sementara perceived risk memiliki pengaruh negatif pada niat perilaku untuk 

mengadopsi layanan mobile banking di Zimbabwe. Perceived ease of use, facilitating 

conditions, perceived complexity, perceived trialability, awareness-knowledge dan 

faktor demografi (jenis kelamin, usia, pendidikan dan pendapatan) tidak secara 

signifikan mempengaruhi niat perilaku untuk mengadopsi mobile banking. 

 Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan variabel facilitating conditions dan 

social influence dimana variabel tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 
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a. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Zimbabwe, sedangkan 

penelitian sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

b. Penelitian terhadulu menggunakan 232 nasabah bank pengguna mobile 

banking di Chinhoyia sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan pengusaha UMKM sebagai responden. 

c. Penelitian terdahulu menambahkan perceived usefulness, perceived to ease 

of use, perceived self-efficacy, relative advantage, perceived complexity, 

perceived tralability dan perceived risk sebagai faktor penerimaan dan 

adopsi teknologi informasi mobile banking, sedangkan penelitian sekarang 

hanya menggunakan performance expectancy, facilitating conditions, 

social influence dan effort expectancy sebagai faktor penerimaan dan 

adopsi teknologi informasi mobile banking 

8. Tiago Oliveiraa, Miguel Fariaa, Manoj Abraham Thomasb dan Ales Popovi 

(2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Oliveira Dkk, (2014) yang berjudul “Extending 

the understanding of mobile banking adoption: When UTAUT meets TTF and ITM” 

memiliki tujuan untuk memajukan pengetahuan yang masih ada tentang adopsi mobile 

banking dengan mengusulkan model untuk memahami pentingnya dan hubungan 

antara persepsi pengguna tentang mobile banking, kepercayaan awal pada layanan 

mobile banking, dan kesesuaian antara teknologi dan karakteristik tugas mobile 

banking. Dan untuk mengetahui kegunaan mengintegrasikan TTF, UTAUT dan ITM 

dalam pengembangan kerangka kerja pendukung keputusan untuk mempelajari adopsi 

teknologi baru. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah task 



23 

 

 

characteristics, technology characteristics, task technology fit, structural assurance, 

personal propensity to trust, firm reputation, initial trust, performance expectancy, 

effort expectancy, social influence dan facilitating conditions. Sampel dalam penelitian 

ini adalah 194 responden di Portugal. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian ini adalah task 

characteristics, technology characteristics, task technology fit, structural assurance, 

personal propensity to trust, firm reputation, initial trust, performance expectancy, 

effort expectancy, social influence dan facilitating conditions berpengaruh positif 

terhadap minat adopsi mobile banking. 

 Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence dan facilitating conditions dimana variabel 

tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu menambahkan task characteristics, technology 

characteristics, task technology fit, structural assurance, personal 

propensity to trust, firm reputation, dan initial trust sebagai faktor 

penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile banking, sedangkan 

penelitian sekarang hanya menggunakan performance expectancy, 
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facilitating conditions, social influence dan effort expectancy sebagai 

faktor penerimaan dan adopsi teknologi informasi mobile banking. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan model pendekatan TTF, UTAUT dan 

ITM dalam pengembangan kerangka kerja pendukung keputusan untuk 

mempelajari adopsi teknologi baru, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan UTAUT saja sebagai analisis penerimaan teknologi. 

c. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Portugal, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

d. Penelitian terhadulu menggunakan 194 responden pengguna mobile 

banking di Portugal, sedangkan penelitian sekarang mengambil sampel 

pengusaha UMKM di Kabupaten Tulungagung 

9. Chian-Son Yu (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yu (2012) dengan judul “Factors Affecting 

Individuals To Adopt Mobile Banking: Empirical Evidence From The Utaut Model” 

yang memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

mengadopsi mobile banking. Variabel independent yang digunakan adalah 

performance expectance, effort expectance, social influence, perceived credibility, 

perceived financial cost, facilitating conditions dan perceived self-efficacy. Variabel 

moderat yang digunakan adalah usia dan jenis kelamin. Sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah 441 Responden pengguna mobile banking di Taiwan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square Regression (PLS). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yu, (2012) adalah niat individu untuk mengadopsi 

mobile banking secara signifikan dipengaruhi oleh oleh pengaruh sosial (social 
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influence), persepsi biaya keuangan (perceived financial cost), ekspektasi kinerja 

(performance expectance), dan persepsi kredibilitas (perceived credibility). penelitian 

ini menemukan bahwa jenis kelamin (gender) secara signifikan memoderasi efek 

harapan kinerja (effort expectance) dan persepsi biaya keuangan yang dirasakan 

(perceived financial cost) untuk niat perilaku (behavioral intention), dan usia (age) 

yang cukup memoderat dari memfasilitasi kondisi (facilitating conditions) dan 

perceived self-efficacy untuk perilaku adopsi actual (actual adoption behavior).  

 Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis yang sama dengan 

penelitian sekarang, yaitu SEM – PLS. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence dan facilitating conditions dimana variabel 

tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Taiwan, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

b. Penelitian terhadulu menggunakan 441 Responden pengguna mobile 

banking, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pengusaha UMKM 

sebagai responden 

c. Penelitian terdahulu menambahkan perceived credibility, perceived 

financial cost dan perceived self-efficacy. sebagai faktor penerimaan dan 
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adopsi teknologi informasi mobile banking, sedangkan penelitian sekarang 

hanya menggunakan performance expectancy, facilitating conditions, 

social influence dan effort expectancy sebagai faktor penerimaan dan 

adopsi teknologi informasi mobile banking. 

d. Penelitian terdahulu juga menambahkan variabel moderat usia, dan jenis 

kelamin, sedangkan penelitian sekarang tidak ada variabel moderat 

10. Kamal Ghalandari (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ghalandari, (2012) dengan judul “The Effect of 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence and Facilitating 

Conditions on Acceptance of E-Banking Services in Iran: the Moderating Role of Age 

and Gender” yang memiliki tujuan untuk menyelidiki efek performance expectancy, 

effort expectancy, social influence dan facilitating conditions penerimaan layanan e-

banking di Iran dengan mempertimbangkan peran usia dan jenis kelamin. Variabel 

independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah performance expectancy, 

effort expectancy, social influence dan facilitating conditions. Variabel moderat yang 

ada dalam penelitian ini adalah usi dan jenis kelamin. Sampel yang digunakan adalah 

310 nasabah Bank Melli sebagai responden. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi linier sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghalandari, (2012) yaitu 

performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating conditions 

memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan niat 

pengguna untuk menggunakan layanan e-banking serta variabel usia dan jenis kelamin 

memoderasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. 
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Terdapat persamaan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu 

yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel performance expectancy, effort 

expectancy, social influence dan facilitating conditions dimana variabel 

tersebut sama dengan penelitian sekarang. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan pendekatan 

Model UTAUT sebagai analisis penerimaan teknologi mobile banking. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu: 

a. Penelitian terhadulu mengambil sampel di Iran, sedangkan penelitian 

sekarang mengambil sampel di Kabupaten Tulungagung. 

b. Penelitian terhadulu menggunakan 310 nasabah Bank Melli yang 

menggunakan mobile banking sebagai responden, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan pengusaha UMKM sebagai responden. 

c. Penelitian terdahulu juga menambahkan variabel moderat usia, dan jenis 

kelamin, sedangkan penelitian sekarang tidak ada variabel moderat. 

d. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis Regresi Linier 

Sederhana, sedangkan penelitian sekarang menggunakan SEM – PLS. 
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TABEL 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

Sumber: data diolah 2020 

Keterangan : 

B = Berpengaruh TB = Tidak Berpengaruh 

PE = Performance expectancy (X1) EE = Effort expectancy (X2) 

SI = Social influence (X3) FC = Facilitating condition (X4) 

(Y1) = Minat (Y2) = Perilaku penggunaan 

2. 2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) 

Model UTAUT merupakan model penerimaan teknologi yang dikembangkan 

oleh (Venkatesh Dkk, 2003) dengan mengkombinasikan delapan model penerimaan 

teknologi lainnya yaitu Theory of Reasoned Action (TRA),  Technology Acceptance 

Model (TAM), Motivational Model (MM),  Theory of Planned Behavior (TPB), 

Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB), Social Cognitive Theory (SCT), Innovation 

Diffusion Theory (DTPU), Model of PC Utilization (MPCU). UTAUT merupakan 

salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan alasan individu menggunakan 

No Nama peneliti 

(X1,2,3,4 – Y1) (X4 – Y1) (Y1 – Y2) 

PE 

(X1) 

EE 

(X2) 

SI 

(X3) 

FC 

(X4) 

FC 

(X4) 

Minat 

(Y1) 

1 Mufingatun Dkk, (2020) B B B  B B 

2 

Edi Purwanto dan Julia Loisa 

(2020) 
TB B TB B  B 

3 

Premi dan Widyaningrum 

(2020) 
B B B B B B 

4 Raza Dkk, (2019) B B B B  B 

5 Owusu Kwateng Dkk, (2019) TB TB TB TB  B 

6 Pertiwi dan Ariyanto (2017) B TB TB  TB B 

7 Makanyeza (2016)   B TB  B 

8 Oliveira Dkk, (2014) B TB TB  B B 

9 Yu (2012) B TB B  B B 

10 Ghalandari (2012) B B B  B B 
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teknologi di atas teknologi lainnya. Model ini menggambarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan individu terhadap teknologi informasi.  

Pada model UTAUT terdapat empat konstruk/variabel yang menjadi faktor 

penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan maupun 

penggunaan teknologi. Keempat variabel tersebut adalah Performance expectancy 

(Ekspektasi kinerja), Effort expectancy (Ekspektasi usaha), Social influence (Pengaruh 

sosial), Facilitating condition (Kondisi fasilitas). Selain itu dalam UTAUT, minat 

perilaku dan facilitating condition menentukan perilaku penggunaan teknologi 

(Venkatesh Dkk, 2003).  

2.2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000  

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
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1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling 

banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp. 2,5 milyar 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Kriteria Usaha Menengah sebagai 

berikut: 

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling 

banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan paling 

banyak Rp. 50 milyar 

2.2.3 Mobile Banking 

Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk 

mendukung berbagai macam transaksi perbankan guna memperoleh efektifitas dan 

efisiensi (Pertiwi & Ariyanto, 2017). Mobile Banking merupakan suatu aplikasi yang 

mendukung nasabah khususnya pengusaha UMKM dalam mewujudkan keinginannya 

untuk dapat melakukan kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Masuknya 

mobile banking dalam dunia perbankan ini memberikan dampak positif bagi 
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pengusaha UMKM dalam melakukan kegiatan transaksi perbankan (Premi & 

Widyaningrum, 2020).  

Pengusaha UMKM tidak lagi harus melakukan transaksi perbankan dengan cara 

datang ke bank, tetapi hanya perlu menggunakan smartphone miliknya, baik 

handphone maupun tablet, dengan dihubungkan melalui internet untuk dapat 

menjalankan aplikasi mobile banking (Premi & Widyaningrum, 2020).  

2.2.4 Performance Expectancy 

Performance Expectancy (Ekspektasi Kinerja) memberitahu individu bahwa 

bagaimana menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerja mereka, (Venkatesh et 

al., 2003). Dalam hal tersebut, jika dirasa menggunakan teknologi itu berguna dan akan 

mendapatkan hasil yang bagus bagi seseorang maka dia akan menggunakannya. 

Variabel ini diperoleh dari penggabungan model penelitian penerimaan dan 

penggunaan teknologi sebelumnya antara lain: Persepsi Terhadap Kegunaan 

(perceived usefulness) dari TAM, motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation) dari MM, 

kesesuaian pekerjaan (job fit) dari MPCU, keuntungan relatif (relative advantage) dari 

IDT, dan harapan hasil (outcome expectations) dari SCT (Venkatesh et al., 2003). 

Performance expectancy diukur dengan menggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh (Venkatesh et al., 2003) yang terdiri dari meningkatkan kinerja, 

menghemat waktu, fleksibel dan bermanfaat. 

2.2.5 Effort Expentancy 

Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) menunjukkan betapa mudahnya individu 

dalam mengoperasikan teknologi, (Venkatesh et al., 2003). Dalam UTAUT Effort 

Expectancy diyakini merupakan proses dari pengambilan keputusan. Jika suatu sistem 
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informasi mudah digunakan maka seseorang akan menggunakannya. Namun, jika 

suatu sistem informasi tidak mudah untuk digunakan maka seseorang itu tidak akan 

menggunakannya. Variabel ini diperoleh dari penggabungan model penelitian 

penerimaan dan penggunaan teknologi sebelumnya antara lain: kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use) dari TAM, kompleksitas 

(complexity) dari MPCU, dan kemudahan penggunan (ease of use) dari IDT 

(Venkatesh et al., 2003).  

2.2.6 Social Influence 

Menurut Venkatesh, Social Influence (Pengaruh sosial) adalah taraf kepercayaan 

seseorang terhadap lingkungan sosialnya yang meyakinkan dirinya untuk 

menggunakan suatu sistem yang baru (Venkatesh et al., 2003). Penggunaan teknologi 

tertentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendapat teman dan keluarga yang 

menggunakan teknologi tersebut, sehingga individu tersebut cenderung akan 

menggunakan teknologi ketika lingkungan sosialnya mendukungnya. Pengaruh sosial 

sebagai penentu langsung dari minat perilaku diwakili sebagai norma subjektif pada 

teori TRA, TAM2, TPB/ DTPB dan C-TAM-TPB, faktor sosial di MPCU, dan citra 

IDT. 

2.2.7 Facilitating Conditions 

Menurut (Venkatesh et al., 2003), Facilitating Conditions adalah dukungan 

teknis yang tersedia bagi individu selama penggunaan teknologi. Untuk mengadopsi 

teknologi, seseorang membutuhkan keterampilan, ponsel, koneksi internet, dan 

keamanan. Semakin baik facilitating conditions yang tersedia bagi pengguna, semakin 

besar kemauan seseorang untuk menerima teknologi. Variabel faciliating conditions 
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yang terdapat dalam UTAUT merupakan gabungan dari variabel-variabel yang 

diperoleh dari model penelitian sebelumnya antara lain: persepsi kontrol perilaku 

(perceived behavioral control) dari TPB, kondisi pendukung (facilitating conditions) 

dari MPCU, dan kompatibilitas (compatibility) dari IDT (Venkatesh et al., 2003). 

2.2.8 Minat perilaku 

Menurut Jogiyanto, (2008:29) minat (intention) adalah suatu keinginan dalam 

berperilaku yang dilakukan oleh sesorang. Minat merupakan kesadaran dari diri 

seseorang terhadap objek, orang, masalah, atau situasi yang memiliki keterkaitan 

dengan dirinya. Artinya, minat harus dilihat sebagai suatu kesadaran. Oleh karena itu 

minat adalah suatu aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi 

pada kegiatan tertentu dan mendorongnya untuk melakukan. Seseorang yang sering 

mengekspresikan minatnya, maka minat tersebut akan semakin kuat. Apabila minat 

seseorang tidak tersalurkan maka akan semakin lemah. Untuk itu minat menjadi suatu 

penyebab terjadinya suatu kegiatan dan hasil yang nantinya akan diperoleh. 

2.2.9 Perilaku Pengguna 

Perilaku pengguna didefinisikan sebagai intensitas dan atau frekuensi pemakai 

dalam menggunakan teknologi informasi (Ramdhani et al., 2017). Menurut (Nugraha 

& Atahau, 2018) Ada perbedaan antara minat dan perilaku penggunaan. Minat masih 

terbatas pada keinginan individu untuk melakukan perilaku, sementara penggunaan 

sistem yang sebenarnya adalah tindakan atau aktivitas nyata dalam menggunakan 

sistem tertentu.  

2.2.10 Performance Expectancy terhadap minat perilaku menggunakan mobile 

banking 
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Pada model UTAUT Performance Expectancy merupakan salah satu faktor 

penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan maupun 

penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Performance Expectancy 

memberitahu individu bahwa bagaimana menggunakan teknologi akan meningkatkan 

kinerja mereka, (Venkatesh et al., 2003). Dalam konteks mobile banking, terdapat 

keyakinan individu bahwa penggunaan mobile banking akan meningkatkan aktivitas 

perbankan mereka. Ketika pengusaha UMKM percaya bahwa mobile banking dapat 

meningkatkan kinerja mereka, akan ada minat untuk menggunakannya.  

Penelitian sebelumnya oleh Raza et al., (2019) dengan menggunakan teori 

penerimaan dan penggunaan teknologi (UTAUT) model dan menggunakan sampel 

penelitian sebanyak 229 pengguna mobile banking di Pakistan menunjukan bahwa ada 

pengaruh positif yang signifikan pada minat menggunakan mobile banking.  

2.2.11 Effort Expectancy terhadap minat perilaku menggunakan mobile banking 

Pada model UTAUT, dikatakan bahwa Effort Expectancy merupakan faktor 

penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan maupun 

penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Effort Expectancy menunjukkan 

betapa mudahnya individu dalam mengoperasikan teknologi (Venkatesh et al., 2003). 

Kemudahan dalam mengoperasikan teknologi khususnya mobile banking 

didefinisikan sebagai suatu keyakinan dimana seseorang berpikir bahwa penggunaan 

layanan mobile banking tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami, dipelajari dan 

digunakan (Nugraha & Atahau, 2018). Pada penelitian ini kemudahan dalam 

mengoperasikan teknologi berarti pelaku UMKM percaya bahwa bertransaksi 

menggunakan mobile banking akan bebas dari usaha, yang selanjutnya akan timbul 
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minat pada pelaku UMKM tersebut untuk menggunakannya. Penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Raza et al., (2019) dengan menggunakan teori penerimaan dan 

penggunaan teknologi (UTAUT) model dan menggunakan sampel penelitian sebanyak 

229 pengguna mobile banking di Pakistan menunjukan bahwa ada pengaruh positif 

yang signifikan pada minat menggunakan mobile banking 

2.2.12 Social Influence terhadap minat perilaku menggunakan mobile banking 

Pada model UTAUT Social Influence merupakan salah satu faktor penentu 

langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan maupun penggunaan 

teknologi (Venkatesh et al., 2003). Menurut (Venkatesh et al., 2003), Social Influence 

adalah taraf kepercayaan seseorang terhadap lingkungan sosialnya yang meyakinkan 

dirinya untuk menggunakan suatu sistem yang baru. Penggunaan teknologi tertentu 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendapat teman dan keluarga yang 

menggunakan teknologi tersebut. Dengan adanya opini atau dukungan yang positif, 

akan mendorong minat untuk menggunakan layanan mobile banking oleh pengusaha 

UMKM. Penelitian yang telah di lakukan oleh Ghalandari, (2012) dengan 

menggunakan 310 nasabah Bank Melli sebagai responden menunjukan hasil bahwa 

Social Influence memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

minat pengguna untuk menggunakan layanan mobile banking. 

2.2.13 Facilitating Conditions terhadap minat perilaku menggunakan mobile 

banking 

Pada model UTAUT, dikatakan bahwa facilitating conditions merupakan salah 

satu faktor penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan 

maupun penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Menurut (Venkatesh et al., 
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2003), faciliating conditions di definisikan sebagai sejauh mana seorang individu 

percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk mendukung penggunaan 

sistem. Semakin tinggi faciliating conditions semakin tinggi pula minat pemanfaatan 

teknologi (Premi & Widyaningrum, 2020). Untuk mengadopsi mobile banking, pelaku 

UMKM membutuhkan keterampilan, ponsel, koneksi internet, dan keamanan. 

Semakin baik faciliating conditions yang tersedia bagi pelaku UMKM, maka semakin 

besar minat pelaku UMKM untuk menerima mobile banking. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Owusu Kwateng et al., (2019) dan Premi & Widyaningrum, (2020) 

dengan menggunakan model UTAUT memberikan hasil bahwa facilitating conditions 

berpengaruh signifikan pada minat penggunaan mobile banking. 

2.2.14 Facilitating Conditions terhadap perilaku penggunaan mobile banking 

dalam bertransaksi 

Pada model UTAUT, dikatakan bahwa facilitating conditions merupakan salah 

satu faktor penentu langsung yang bersifat signifikan terhadap perilaku penerimaan 

maupun penggunaan teknologi (Venkatesh et al., 2003). Menurut (Venkatesh et al., 

2003), faciliating conditions di definisikan sebagai sejauh mana seorang individu 

percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis ada untuk mendukung penggunaan 

sistem. Untuk mengadopsi mobile banking, pengusaha UMKM membutuhkan 

keterampilan, ponsel, koneksi internet, dan keamanan. Semakin baik facilitating 

conditions yang tersedia bagi pengguna, semakin besar kemauan pengusaha UMKM 

untuk menerima teknologi. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ghalandari (2012), 

Mufingatun et al., (2020), Oliveira et al., (2014), Premi dan Widyaningrum (2020), Yu 
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(2012) dengan menggunakan model UTAUT memberikan hasil bahwa facilitating 

conditions berpengaruh signifikan pada perilaku penggunaan mobile banking. 

2.2.15 Minat perilaku terhadap perilaku penggunaan mobile banking dalam 

bertransaksi  

UTAUT merupakan model penerimaan teknologi maupun penggunaan 

teknologi. Menurut Jogiyanto, (2008:29) minat (intention) adalah suatu keinginan 

dalam berperilaku yang dilakukan oleh sesorang. Perilaku individu dapat diprediksi 

dan dipengaruhi oleh minat individu, UTAUT berpendapat dan membuktikan minat 

perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku penggunaan teknologi 

(Venkatesh et al., 2003). Penelitian yang telah dilakukan oleh (Venkatesh et al., 2003) 

menyimpulkan bahwa minat perilaku berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

penggunaan teknologi. Ini berarti bahwa keyakinan individu tentang penggunaan 

teknologi informasi akan meningkatkan minat mereka dan pada akhirnya individu 

akan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan mereka. Dalam hal ini 

pengusaha UMKM yang memiliki minat dalam melakukan transaksi menggunakan 

layanan mobile banking akan mempengaruhi perilaku pengusaha UMKM dalam 

menggunakan layanan mobile banking tersebut 
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2. 3 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2. 4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka dapat dirumuskan untuk 

hipotesis penelitian ini, yaitu: 

H1: performance expectancy memiliki pengaruh terhadap minat perilaku 

pengusaha UMKM menggunakan mobile banking dalam bertransaksi 

H2: effort expectancy memiliki pengaruh terhadap minat perilaku pengusaha 

UMKM menggunakan mobile banking dalam bertransaksi 

H3: social influence memiliki pengaruh terhadap minat perilaku pengusaha 

UMKM menggunakan mobile banking dalam bertransaksi 

H4: facilitating conditions memiliki pengaruh terhadap minat perilaku 

pengusaha UMKM menggunakan mobile banking dalam bertransaksi. 
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H5: facilitating conditions memiliki pengaruh terhadap perilaku penggunaan 

mobile banking dalam bertransaksi pada pengusaha UMKM. 

H6: Minat perilaku memiliki pengaruh terhadap perilaku penggunaan mobile 

banking dalam bertransaksi pada pengusaha UMKM. 

 

  


