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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Mobile Payment 

 Menurut Ghezzi et al. (2010) konsep mobile payment adalah sebuah proses 

di mana setidaknya terdapat satu fase dari transaksi tersebut yang dilakukan 

dengan menggunakan perangkat mobile (seperti mobile phone, PDA, ataupun 

wireless enable device) mampu mengamankan proses transaksi keuangan melalui 

jaringan seluler, atau melalui berbagai teknologi nirkabel NFC (Near Field 

Communication) , Bluetooth, RFID (Radio Frequency Identification), dan lain 

lain). Sedangkan Dahlberg et al. (2008) mendefinisikan mobile payment sebagai 

pembayaran untuk barang, jasa serta tagihan dengan menggunakan mobile device 

seperti mobilephone, smartphone, atau personal digital assistant dengan 

mengambil keuntungan dari wireless dan teknologi komunikasi lainnya.  

Chen dan Nath (2008) berpendapat bahwa mobile payment mengacu pada 

melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dengan menggunakan mobile 

devices termasuk wireless handsets, personal digital assistants, radio frequency 

devices, dan near field communication-based devices.  

Sedangkan menurut Ma dan Koffman (2008) mobile payment adalah 

sebuah jenis prosedur transaksi pembayaran elektronik di mana setidaknya 

pembayar menggunakan teknik komunikasi bergerak dalam hubungannya dengan 

perangkat mobile untuk inisiasi, otorisasi atau realisasi pembayaran.  
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2.2 Theory of Reasoned Action (TRA) 

 TRA merupakan teori yang mempelajari tentang psikologi sosial yang 

merupakan salah satu faktor penentu perilaku yang disengaja (Ajzen dan Fishbein, 

1980) dalam (Davis et al., 1989). Performa seseorang ditentukan oleh niat 

seseorang untuk melakukan perilaku tersebut, dan behavioural intention secara 

bersama sama ditentukan dengan faktor attitudes dan subjective norms (Davis et 

al., 1989). Berikut merupakan merupakan bentuk model untuk theory of reasoned 

action: 

 

Sumber : Davis et al. (1989) 

Gambar 2.1 Model teori TRA (Theory of Reasoned Action) 

2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

 Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang dikemukakan 

oleh Davis (1986). Teori ini di adopsi dari teori TRA (Theory of Reasoned 

Action) yang khusus dirancang untuk model penerimaan system informasi. 

Tujuan daripada teori TAM untuk memberikan penjelasan mengenai penentu 

daripada model penerimaan dan juga mampu untuk menjelaskan perilaku 

pengguna teknologi (Davis et al., 1989). 
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 TAM mengatakan bahwa ada dua keyakinan yaitu, perceived usefulness 

dan juga perceived ease of use adalah faktor Utama dari perilaku penerimaan 

teknologi. Pada dasarnya, TRA dan TAM sama sama menjadikan behavioral 

intention sebagai patokan untuk menentukan penggunaan suatu teknologi, namun 

hal yang berbeda adalah behavioural intention dalam model teori TAM dipandang 

sebagai gabungan dari attitudes towards using the system dan perceived 

usefulness. Berikut merupakan bentuk model untuk teori technology acceptance 

model (TAM) (Davis et al., 1989). 

 

Sumber : Davis et al. (1989) 

Gambar 2.2 Model teori TAM (technology acceptance model) 

2.4 Perceived Usefulness 

Perceived usefulness seperti yang telah terdapat pada theory acceptance 

model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) di artikan sebagai tingkat di 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya. Sedangkan Vijayasarathy (2004) mengatakan bahwa perceived 

usefulness merupakan kegunaan sejauh mana konsumen percaya bahwa mobile 
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payment akan menyediakan akses terhadap informasi bermanfaat, memfasilitasi 

pembayaran, dan memungkinkan pembayaran lebih cepat. Menurut Teo dan 

Noyes. (2011) Perceived usefulness (PU) didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya. Lee. (2008) menilai perceived usefulness sebagai cerminan keyakinan 

seseorang terhadap penggunaan teknologi, akan sangat membantu dalam 

meningkatkan kinerja. Luarn dan Lin. (2005) menilai bahwa perceived usefulness 

Didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerjanya. 

Konsep ini mirip dengan konsep performance expectancy yang menurut 

Khusbhu et al. (2016) dalam konteks mobile wallets dapat diartikan sebagai 

sejauh mana pelanggan merasa bahwa menggunakannya sebagai teknologi 

alternatif untuk melakukan pembayaran akan memperbaiki dan mempercepat 

kinerjanya sementara meningkatkan penjualan dan transaksi pembelian harian 

mereka. Menurut Venkatesh et al. (2012) Performance expectancy diartikan suatu 

kondisi dimana penggunaan teknologi akan memberi manfaat bagi konsumen 

dalam melakukan aktivitas tertentu. Sedangkan menurut Venkatesh et al. (2003) 

Performance expectancy diartikan sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan system akan membantu dia memperoleh keuntungan dalam 

meningkatkan kinerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari 

pereceived usefulness yang di dapatkan dari penelitian Schierz et al (2010) antara 

lain: 

1. Menurut saya, line pay adalah layanan pembayaran yang berguna bagi 

saya  
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2. Menurut saya, menggunakan line pay membuat pembayaran jadi lebih 

mudah  

3. Menurut saya, line pay membuat proses pembayaran lebih cepat  

4. Menurut saya, dengan menggunakan line pay, pilihan saya sebagai 

konsumen dalam bertransaksi juga meningkat  

Lau (2016) : 

5. Menurut saya, dengan menggunakan layanan mobile payment (line 

pay), saya tidak perlu mengunjungi bank/ATM seperti biasany untuk 

bertransaksi. 

2.5 Perceived Ease of Use 

Perceived ease of use seperti yang telah terdapat pada theory acceptance 

model (TAM) yang dikemukakan oleh davis (1989). Menurut davis (1989), 

perceived ease of use diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Ini mengikuti pengertian 

daripada “ease” yang diartikan sebagai “kebebasan dari kesulitan atau great 

effort”. Lin (2011) berpendapat bahwa Perceived ease of use sebagai sejauh mana 

mobile banking dianggap mudah dimengerti dan dioperasikan. Untuk mencegah 

masalah sistem yang berguna kurang digunakan, pelanggan tidak perlu 

mengeluarkan usaha yang signifikan untuk menggunakan mobile banking. Luarn 

dan Lin (2005) menilai bahwa perceived ease of use didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem akan mengurangi usaha yang 

dikeluarkan. 
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Konsep ini mirip dengan konsep effort expectancy yang dikemukakan 

Venkatesh et al. (2012) sebagai tingkat kemudahan terkait dengan konsumen 

penggunaan teknologi. Sedangkan menurut Venkatesh et al. (2003) effort 

expectancy diartikan sebagai tingkat kemudahan terkait dengan penggunaan 

sistem. Menurut Khusbhu et al. (2016) effort expectancy adalah sejauh mana 

pelanggan mengharapkan teknologi mobile wallet terbebas dari usaha dan cukup 

mudah dipelajari, sehingga bisa diadopsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari perceived ease of use 

yang di dapatkan dari penelitian Schierz et al (2010) antara lain: 

1. Menurut saya, akan mudah untuk menguasai penggunaan line pay  

2. Menurut saya, line pay mudah untuk di pahami dalam bertransaksi  

3. Menurut saya, langkah didalam penggunaan line pay mudah untuk 

dipahami 

Davis et al, (1989) :  

4. Menurut saya, belajar mengoperasikan layanan line pay akan mudah 

bagi saya  

2.6 Subjective Norm 

Menurut Schierz et al (2010), subjective norm merupakan persepsi 

seseorang bahwa kebanyakan orang yang penting baginya menganggap dirinya 

seharusnya atau tidak melakukan perilaku yang bersangkutan. Menurut Venkatesh 

et al. (2012) Social Influence sendiri diartikan sejauh mana konsumen merasa 

bahwa hal lain yang penting (misalnya, keluarga dan teman-teman) mereka 

percaya bahwa mereka harus menggunakan teknologi tertentu. Sedangkan 
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menurut Venkatesh et al. (2003) social influence diartikan sebagai tingkat 

pengaruh dari pendapat lain yang dapat mendorong orang untuk mengadopsi suatu 

sistem tertentu. Sedangkan Riquelme dan Rios (2010) beranggapan bahwa social 

influence mengacu pada sejauh mana keputusan konsumen untuk menggunakan 

juga suatu produk atau jasa yang dipengaruhi oleh pendapat dari keluarga mereka, 

kerabat ataupun teman-teman. Menurut Triandis (1971) dalam Thompson et al. 

(1991) berpendapat bahwa perilaku dipengaruhi oleh norma sosial, yang 

bergantung pada pesan yang diterima dari orang lain dan mencerminkan individu 

apa yang mereka pikir yang harus mereka lakukan. Dalam karya selanjutnya, 

Triandis (1980) dalam Thompson et al. (1991) memperluas istilah ini dan 

menyebutnya sebagai faktor sosial, yaitu internalisasi individu terhadap budaya 

subjektif kelompok referensi, dan kesepakatan interpersonal spesifik yang dibuat 

individu dengan orang lain, dalam situasi sosial tertentu. Budaya subyektif terdiri 

dari norma-norma (instruksi dari diri sendiri yang benar-benar dianggap benar dan 

tepat oleh anggota budaya dalam situasi tertentu) peran (yang juga berkaitan 

dengan perilaku yang dianggap benar namun berhubungan dengan orang-orang 

yang memegang posisi tertentu dalam kelompok, Masyarakat, atau sistem sosial) 

Dan nilai (kategori abstrak dengan komponen afektif yang kuat). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari subjective norms yang di dapatkan dari 

penelitian Schierz et al (2010) antara lain: 

1. Orang yang berpengaruh bagi saya akan merekomendasikan saya 

untuk menggunakan line pay  

2. Orang yang  berpengaruh bagi saya merasa menggunakan line pay 

menguntungkan  

Analisis Pengaruh Perceived..., Andre Pradipta, FB UMN, 2017



40 
 

3. Orang yang berpengaruh bagi saya akan merasa menggunakan line pay 

adalah ide yang bagus  

Lau (2016) : 

4. Saya akan menggunakan mobile payment (line pay) jika orang di 

sekitar saya sudah banyak menggunakan line pay. 

2.7 Perceived Security  

 Flavian dan Guinaliu (2006) mengusulkan probabilitas subjektif dimana 

konsumen percaya bahwa informasi pribadi mereka (pribadi dan moneter) tidak 

akan dilihat, disimpan, dan dimanipulasi selama transit dan penyimpanan oleh 

pihak) yang tidak sesuai dengan cara yang sesuai dengan harapan  mereka yang 

percaya diri. peneliti menemukan bahwa keamanan adalah dimensi penting dalam 

mempelajari sikap pengguna terhadap secara online banking. Pelanggan 

cenderung meningkatkan pembelian hanya jika mereka melihat bahwa informasi 

mengenai nomor kartu kredit dan hal sensitif lainnya aman. Sedangkan Lee 

(2009) berpendapat bahwa security risk didefinisikan sebagai potensi kerugian 

akibat kecurangan atau hacker yang membahayakan keamanan pengguna bank 

online. Security sendiri sering di artikan sebagai ancaman yang menciptakan 

"keadaan, kondisi, atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi 

terhadap sumber data atau jaringan dalam bentuk penghancuran, pengungkapan, 

modifikasi data, penolakan layanan dan atau kecurangan, pelanggaran dan 

penyalahgunaan" (Kalakota dan Whinston, 1997) dalam (Lee, 2009). Kedua 

kecurangan itu dan gangguan hacker tidak hanya menyebabkan kerugian moneter 

pengguna, tapi juga melanggar privasi pengguna, menjadi perhatian utama banyak 
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Internet pengguna. Banyak konsumen percaya bahwa mereka rentan terhadap 

pencurian identitas saat menggunakan layanan perbankan online (Littler dan 

Melanthiou, 2006) dalam (Lee, 2009). Akturan dan Tezcan (2011) berpendapat 

bahwa security risk sebagai Potensi kehilangan kendali atas transaksi dan 

informasi keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari 

perceived security yang di dapatkan dari penelitian Schierz et al (2010) antara 

lain: 

1. Saya tidak khawatir akan adanya kemungkinan untuk pihak ketiga 

yang tidak memiliki wewenang untuk memantau kegiatan di line pay  

2. Saya tidak khawatir akan adanya informasi terkait pelanggan yang 

disalahgunakan  

3. Saya tidak khawatir akan adanya penyalahgunaan informasi tagihan  

4. Menurut saya line pay aman untuk digunakan dalam segala jenis 

transaksi online  

2.8 Perceived Compatibility 

Menurut Moore dan Benbasat (1991) compatibility merupakan Sejauh 

mana sebuah inovasi dipandang konsisten dengan nilai, kebutuhan, dan 

pengalaman yang ada sekarang dari pengadopsi potensial. Sedangkan 

Vijayasarathy (2004) mengatakan bahwa compatibility sebagai sejauh mana 

konsumen percaya bahwa belanja online sesuai dengan gaya hidup, kebutuhan, 

dan preferensi belanjanya. Sedangkan Roger (1995) dalam Lin (2011) 

mengatakan bahwa perceived compatibility adalah sejauh mana inovasi sesuai 

dengan nilai, pengalaman dan kebutuhan pengadopsi potensial sebelumnya. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari perceived 

compatibility yang di dapatkan dari penelitian Schierz et al (2010)  antara lain: 

1. Menurut saya, menggunakan line pay sesuai dengan gaya hidup saya  

2. Menurut saya, menggunakan line pay sesuai dengan cara berbelanja 

saya  

3. Saya lebih menyukai cara pembayaran seperti line pay dibandingkan 

dengan  model pembayaran lainnya  

Moore and Benbasat (1991) : 

4. Menggunakan line pay sesuai dengan situasi saya saat ini. 

2.9 Attitude Toward Using Mobile Payment 

Menurut Ajzen (1985) dalam Rawashdeh (2015) attitude merupakan suatu 

perasaan positif atau negatif individu saat melaksanakan perilaku seperti adopsi 

line pay e-cash di Indonesia. Sedangkan Akturan dan Tezcan (2011) berpendapat 

bahwa attitude adalah evaluasi pengguna terhadap keinginan untuk menggunakan 

sistem. Luarn dan Lin (2011) berpendapat pula bahwa attitude merupakan 

Evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap efek kinerja dari perilaku tertentu. 

Doob (1947) dalam Vijayasarathy (2004) juga berpendapat bahwa attitude 

didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk menunjukkan respons 

tertentu terhadap konsep atau objek. Sikap terhadap suatu objek umumnya 

dipandang sebagai fungsi kepercayaan individu tentang objek dan respons 

evaluatif yang terkait dengan kepercayaan ini (Fishbein, 1963) dalam (Morosan 

dan Jeong, 2008). Lee (2009) juga memberikan pendapatnya mengenai attitude 

yang di anggapnya menjelaskan penilaian seseorang yang menguntungkan atau 

Analisis Pengaruh Perceived..., Andre Pradipta, FB UMN, 2017



43 
 

tidak menguntungkan mengenai perilaku yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tolak ukur dari attitude toward use yang di dapatkan dari 

penelitian Schierz et al. (2010)  antara lain: 

1. Menurut saya menggunakan line pay dalam transaksi online adalah ide 

yang baik  

2. Menurut saya menggunakan line pay merupakan keputusan yang bijak  

3. Menurut saya menggunakan line pay adalah hal yang menguntungkan  

4. Menggunakan line pay adalah hal yang menarik  

2.10 Intention to Use Mobile Payment 

Menurut Venkatesh (2012) Intention merupakan keinginan penggunaan 

yang efektif oleh pelanggan dari produk atau layanan di masa depan. Ajzen (1991) 

juga berpendapat bahwa Intention diasumsikan menangkap faktor motivasi yang 

mempengaruhi perilaku 'mereka adalah indikasi betapa sulitnya orang untuk 

mencoba, seberapa banyak usaha yang mereka rencanakan, untuk melakukan 

perilaku. Sedangkan menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Chen (2007) 

intention adalah lokasi orang pada dimensi probabilitas subjektif yang melibatkan 

hubungan antara dirinya dan beberapa tindakan. Menurut Webster’s New 

Collegiate Dictionary (1980) dalam Bagozzi et al.(1989) intention adalah tekad 

untuk bertindak dengan cara tertentu dan berniat untuk mencapai tujuan dalam 

pikiran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tolak ukur dari intention to 

use yang di dapatkan dari penelitian Schierz et al. (2010)  antara lain: 

1. Jika memungkinkan, saya akan menggunakan line pay  

Venkatesh et al. (2012) : 
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2. Saya berniat untuk menggunakan mobile payment (line pay) dalam 

waktu dekat. 

3. Saya akan mencoba menggunakan mobile payment (line pay) dalam 

keseharian saya. 

4. Saya berencana untuk menggunakan mobile payment (line pay) secara 

berkala.  

2.11 Hipotesa Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang sudah di 

rumuskan oleh penulis di bab 1, serta kumpulan dari data-data pada jurnal-jurnal 

pendukung, penulis menggunakan dua belas hipotesis di penelitian ini. berikut 

penjelasan daripada setiap hubungan antara variable akan dijelaskkan secara lebih 

mendalam. 

2.11.1 Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Attitude Towards Using 

mobile payment 

 Dalam jurnal yang ditulis oleh Schierz et al. (2010) mengatakan bahwa 

perceived usefulness of mobile payment services memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude towards using mobile payment services. Akturan dan Tezcan 

(2012) menilai bahwa perceived usefulness of mobile payment services memiliki 

pengaruh positif terhadap attitude towards using mobile payment services. Lin 

(2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived usefulness (relative advantage) 

of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards 

using mobile payment services. Lee (2009) berpendapat sama dengan yang 

lainnya yaitu, perceived usefulness of mobile payment services memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude towards using mobile payment services. Morosan dan 
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Jeong (2008) berpendapat bahwa perceived usefulness of mobile payment services 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards using mobile payment 

services. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H1 : Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Attitude Towards Using 

mobile payment 

 

2.11.2 Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Attitude Towards Using 

mobile payment 

 Schierz et al (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived ease of use 

of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards 

using mobile payment services. Akturan dan Tezcan (2012) menilai bahwa 

perceived ease of use of mobile payment services memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude towards using mobile payment services. Lin (2010) 

mengemukakan pendapat bahwa perceived ease of use of mobile payment services 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards using mobile payment 

services. Lee (2009) berpendapat sama dengan yang lainnya yaitu, perceived ease 

of use of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

towards using mobile payment services. Morosan dan Jeong (2008) berpendapat 

H1 Perceived 

Usefulness 

Attitude 

Towards Using 

mobile payment 
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bahwa perceived ease of use of mobile payment services memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude towards using mobile payment services. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H2 : Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Attitude Towards Using 

mobile payment 

 

2.11.3 Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness 

 Schierz et al. (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived ease of 

use of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness of mobile payment services. Akturan dan Tezcan (2012) perceived ease 

of use of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness of mobile payment services. Yi et al (2005) juga berpendapat dalam 

jurnalnya bahwa perceived ease of use of mobile payment services memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived usefulness of mobile payment services. Luarn 

dan Lin (2005) berpikir bahwa perceived ease of use of mobile payment services 

memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness of mobile payment 

services. Lee (2009) berpendapat sama dengan yang lainnya yaitu, perceived ease 

of use of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness of mobile payment services. Morosan dan Jeong (2008) berpendapat 

H2 Perceived 

Ease of Use 

Attitude Towards 

Using mobile 

payment 
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bahwa perceived ease of use of mobile payment services memiliki pengaruh 

positif terhadap perceived usefulness of mobile payment services. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H3 : Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap perceived usefulness 

 

2.11.4 Pengaruh Perceived Security terhadap Attitude Towards Using mobile 

payment 

 Schierz et al (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived security of 

mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards 

using mobile payment services. Lee (2009) berpendapat berbeda dengan yang 

schierz et al. (2010) yaitu, perceived security risk of mobile payment services 

memiliki pengaruh negatif terhadap attitude towards using mobile payment 

services. Shin (2010) berpendapat sama dengan schierz et al. (2010) yaitu 

perceived security memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards use. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

H3 Perceived 

Ease of Use 

Perceived 

Usefulness 
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H4 : Perceived Security berpengaruh positif terhadap Attitude Towards Using 

mobile payment 

2.11.5 Pengaruh Perceived Compatibility terhadap Perceived Usefulness 

 Schierz et al. (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived 

compatibility of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness of mobile payment services. Miltgen et al, (2013) juga 

berpendapat bahwa perceived compatibility memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness. Pietro et al, (2015) menemukan bahwa perceived 

compatibility of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness of mobile payment services.  

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H5 : Perceived Compatibility berpengaruh positif terhadap perceived usefulness 
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2.11.6 Pengaruh Perceived Compatibility terhadap Attitude Towards Using 

Mobile payment 

 Schierz et al. (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived 

compatibility of mobile payment memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

towards using mobile payment. Lin (2010) mengemukakan pendapat bahwa 

perceived compatibility of mobile payment services memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude towards using mobile payment services. Hung et al. (2013) 

mengatakan bahwa perceived compatibility memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude towards using mobile payment. Shih dan Fang (2004) juga berpendapat 

yang sama dalam penelitiannya bahwa perceived compatibility memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude towards using mobile payment. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H6 : Perceived Compatibility berpengaruh positif terhadap attitude towards using 

mobile payment 

 

2.11.7 Pengaruh Perceived Compatibility terhadap Intention to Use Mobile 

payment 

 Schierz et al. (2010) mengemukakan pendapat bahwa perceived 

compatibility of mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap 
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intention to Use mobile payment services. Wu dan Wang (2005) juga berpendapat 

hal yang sama dengan schierz et al. (2010). Mallat et al. (2006) mengatakan 

bahwa perceived compatibility memiliki pengaruh positif terhadap intention to 

Use.  

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H7: Perceived Compatibility berpengaruh positif terhadap intention to use mobile 

payment 

2.11.8 Pengaruh Subjective Norms terhadap Attitude Towards Using mobile 

payment 

 Schierz et al. (2010) mengemukakan pendapat bahwa subjective norms 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards using mobile payment 

services. Pedersen (2005) juga berpendapat bahwa subjective norms memiliki 

pengaruh positif terhadap attitude towards use. Nicolas et al. (2008) juga 

memberikan pendapat bahwa sebenarnya social influence atau subjective norms 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude towards use. 
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Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H8 : Subjective Norms berpengaruh positif terhadap Attitude Towards Using 

Mobile payment 

 

2.11.9 Pengaruh Attitude Towards Using Mobile Payment terhadap Intention 

To Use Mobile Payment 

 Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan variable attitude towards use 

dan Intention To Use yang di kemukakan oleh Schierz et al. (2010). Didalam 

jurnal tersebut, Schierz et al. (2010) berpendapat bahwa attitude towards using 

mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap intention to Use 

mobile payment services. Selaras dengan pernyataan di atas, Akturan dan Tezcan 

(2012) menilai bahwa attitude towards using mobile payment services memiliki 

pengaruh positif terhadap intention to Use mobile payment services. Lin (2010) 

mengemukakan pendapat bahwa attitude towards using mobile payment services 

memiliki pengaruh positif terhadap intention to Use mobile payment services. Lee 

(2008) berpendapat sama dengan yang lainnya yaitu, attitude towards using 

mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap intention to Use 

mobile payment services. Morosan dan Jeong (2008) berpendapat bahwa attitude 
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towards using mobile payment services memiliki pengaruh positif terhadap 

intention to Use mobile payment services. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dari jurnal-jurnal pendukung 

tersebut hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

 

 

  

H9 : Attitude Towards Using Mobile Payment berpengaruh positif 

terhadap Intention to Use mobile payment 

2.12 Model Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang ada, peneliti 

mengajukan model penelitian yang telah dikembangkan dari penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Schierz et al, (2010) sehingga model yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah: 
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Sumber : Adopsi dari Schierz et al (2010) 

Gambar 2.3 Model Penelitian 

Dalam Model Penelitian diatas menggambarkan hubungan secara tidak 

langsung antara perceived usefulness, perceived security, subjective norms, 

perceived compatibility dan perceived ease of use dengan intention to use mobile 

payment melalui attitude towards using mobile payment. Lalu peneliti juga 

melihat hubungan langsung antara perceived compatibility dengan intention to use 

mobile payment dan melihat hubungan langsung antara attitude towards using 

mobile payment dengan intention to use mobile payment. penelitian ini juga 

meneliti hubungan langsung antara perceived compatibility dengan perceived 
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usefulness dan hubungan langsung perceived ease of use dengan perceived 

usefulness.  

2.13 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa jurnal pendukung yang peneliti gunakan untuk 

penelitian ini dan berkaitan dengan pengaruh perceived usefulness, perceived ease 

of use, Perceived security, perceived compatibility, subjective norms, attitude 

towards using mobile payment dan intention to use mobile payment. Berikut 

dibawah ini merupakan beberapa rangkuman hasil penelitian dari jurnal 

pendukung yang dirangkum dalam tabel 2.1 dibawah ini: 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Pubikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

1.  Schierz et 

al (2010) 

Electronic 

commerce 

research and 

application 

Understanding 

consumer acceptance 

of mobile payment 

services  

1. Perceived 

usefulness 

berpengaruh positif 

terhadap attitude 

towards use 

2. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

3. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

4. Perceived security 

berpengaruh positif 

terhadap attitude 

towards use 

5. Perceived 

compatibility 

berpengaruh positif 

terhadap Perceived 

usefulness 
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No. Peneliti Pubikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

    

6. Perceived 

compatibility 

berpengaruh positif 

terhadap terhadap 

attitude towards 

use 

7. Perceived 

compatibility 

berpengaruh positif 

terhadap terhadap 

intention to use 

8. Subjective norms 

berpengaruh positif 

terhadap terhadap 

intention to use 

9. attitude towards 

use berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 

2. Akturan 

dan Tezcan 

(2012) 

Marketing 

intelligence 

and Planning 

Mobile banking 

adoption of the youth 

market  

1. Perceived 

usefulness 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

2. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

3. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

4. attitude towards 

use berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 

3. Lin (2010) International 

journal of 

information 

management  

An empirical 

investigation of 

mobile banking 

adoption : the effect of 

innovation attributes  

1. E-commerce image 

berpengaruh 

positif terhadap 

private label brand 

image. 
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No. Peneliti Pubikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

   

and knowledge-based 

trust 

2. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

3. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 

4. attitude towards 

use berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 

4. Lee (2009) Electronic 

commerce 

research and 

application 

Factors influencing 

the adoption of 

internet banking : An 

integration of TAM 

and TPB with 

perceived risk and 

perceived benefit 

1. Perceived 

usefulness 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

2. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

3. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

 

4. Perceived security 

berpengaruh 

negatif terhadap 

attitude towards 

use 

 

 

5. attitude towards 

use berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 
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No. Peneliti Pubikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

5. Morosan 

dan Jeong 

(2008) 

International 

Journal of 

Hospitality 

Management 

Users’ perceptions of 

two types of hotel 

reservation Web sites 

1. Perceived 

usefulness 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

2. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

use 

3. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

4. attitude towards 

use berpengaruh 

positif terhadap 

terhadap attitude 

towards use 

6. Yi et al 

(2006) 

Information 

& 

Management 

Understanding 

information 

technology acceptance 

by individual 

professionals: Toward 

an integrative view 

1. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

7.  Luarn dan 

Lin (2005) 

Computer in 

human 

behavior 

Toward an 

understanding of the 

behavioural intention 

to use mobile banking 

1. Perceived ease of 

use berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

8. Miltgen et 

al (2013) 

Decision 

Support 

Systems 

Determinants of end-

user acceptance of 

biometrics: 

Integrating the “Big 

3” of technology 

acceptance with 

privacy context 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 

9. Pietro et al 

(2015) 

Transportatio

n Research 

Part C 

The Integrated Model 

on Mobile Payment 

Acceptance (IMMPA): 

An empirical 

application to public 

transport 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

Perceived 

usefulness 
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No. Peneliti Pubikasi Judul Penelitian Temuan Inti 

10. Hung et al. 

(2013) 

Government 

Information 

Quarterly 

User acceptance of 

mobile e-government 

services: An empirical 

study 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

using mobile 

payment 

 

11. Shih and 

Fang 

(2004) 

Internet 

Research 

The use of a 

decomposed 

theory of planned 

behavior to study 

Internet banking in 

Taiwan 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

using mobile 

payment 

12. Pedersen 

(2005) 

Journal of 

Organization

al Computing 

and 

Electronic 

Commerce 

Adoption of Mobile 

Internet Services: An 

Exploratory 

Study of Mobile 

Commerce Early 

Adopters 

1. Subjective norms 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

using mobile 

payment 

13.  Nicolas et 

al. (2008) 

Information 

& 

Management 

An assessment of 

advanced mobile 

services acceptance: 

Contributions from 

TAM and diffusion 

theory models 

1. Social influence 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

using mobile 

payment 

14.  Wu and 

Wang 

(2005) 

Information 

& 

Management 

What drives mobile 

commerce? An 

empirical evaluation 

of the revised 

technology acceptance 

model 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

behavioral 

intention to use 

15.  Mallat et 

al.(2006) 

Hawaii 

International 

Conference 

on System 

Sciences 

The Impact of Use 

Situation and Mobility 

on the Acceptance of 

Mobile Ticketing 

Services 

1. Perceived 

compatibility 

berpengaruh 

positif terhadap 

intention to use 

16. Shin (2010) Interacting 

with 

Computers 

The effects of trust, 

security and privacy 

in social networking: 

A security-based 

approach to 

understand the pattern 

of adoption 

1. Perceived security 

berpengaruh 

positif terhadap 

attitude towards 

using mobile 

payment 
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