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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Kehidupan manusia tidak terlepas dari perkembangan teknologi, selama 

hidupnya manusia terus mengembangkan teknologi untuk membantu 

meningkatkan kualitas hidupan dan mempermudah pekerjaanya. Salah satu 

teknologi yang telah banyak diberkembang dan banyak membantu manusia adalah 

intenet. Menurut Dazeinfo (Mahajan, 2014) diprediksi bahwa jumlah pengguna 

internet di dunia akan melewati angka 3 milyar pda tahun 2015 dan terus meningkat 

hingga 3.6 milyar pada tahun 2018. 

 
Sumber: Dazeinfo.com (Mahajan, 2014) 

Gambar 1. 1 Internet Users and Penetration Worldwide 2013-2018 

Analisis Pengaruh Perceived..., Yonathan Hosea, FIB UMN, 2017



2 

 
 

 

Perkembangan tersebut terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia, pada 

eMarketer.com dikatakan bahwa pada negara dengan perkembangan pasar yang 

tinggi pertumbuhannya telah memudar, tetapi terdapat ruang bertumbuh yang 

signifikan pada negara berkembang seperti India dan Indonesia dimana 

pertumbuhannya mencapai dua angka setiap tahun hingga 2018. Sehingga 

diprediksi pada tahun 2017, Indonesia akan melewati Jepang dan menduduki urutan 

ke 5 dari 25 negara pada peringkat pengguna internet tahun 2013-2018 (eMarketer, 

Internet to Hit 3 Billion Users in 2015, 2014).  

 
Sumber: emarketer.com (eMarketer, 2014) 

Gambar 1. 2 Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018 
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Meningkatnya peringkat Indoensia dapat terlihat dari perkembangan Internet di 

dalam Indonesia sendiri, menurut Statista.com dikatakan pada survei statistik 

pengguna internet di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2021 bahwa pada tahun 

2016 terdapat 104.2 juta orang yang mengakses internet di Indonesia, diprediksikan 

hingga tahun 2021 akan bertumbuh hingga 144.2 juta dan Indonesia menjadi salah 

satu pasar online terbesar di dunia (Statista, 2016). 

 
Sumber: Statista.com (Statista, 2016) 

Gambar 1. 3 Number of internet users in Indonesia from 2015 to 2021 

Hal ini menunjukan bahwa perkembangan internet di Indonesia cukup pesat 

dibandingkan dengan beberapa negara lain ataupun dari perkembangan Indonesia 

sendiri setiap tahunnya. Perkembangan internet yang terjadi diseluruh dunia 

termasuk di Indonesia ini pada akhirnya mengantarkan kita pada era digital seperti 

saat ini. 
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Berkembangnya dunia digital yang telah dipicu dengan pertumbuhan internet akan 

meningkatkan peforma kinerja perusahaan hal ini akan berakibat pada 

meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan serta organisasi dituntut 

untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan setiap kegiatan bisnisnya, 

sehingga persaingan pun bukan hanya terjadi pada dunia offline tetapi juga pada 

dunia digital. Banyak perusahaan telah menyadari hal ini dan dengan cepat 

memanfaatkan hal tersebut sehingga dapat meningkatkan keuntungan serta 

memperluas pangsa pasar. Hal inilah yang menyebabkan bermunculannya 

perusahaan startup ataupun perusahaan tradisional yang telah bermigrasi ke dunia 

digital. Salah satu fenomena yang terlihat pada hari ini adalah banyak bermunculan 

ecommerce khususnya retail ecommerce. Beberapa perusahaan tradisional yang 

telah lama berkecimpung pada bidang retail akhirnya juga ikut mengembangkan 

bisnisnya ke dunia digital.  

Dilansir pada emarketer.com (eMarketer, 2016) penjualan retail secara global tahun 

2016 akan mencapai $22.049 triliun dan diprediksi mencapai $27 triliun pada tahun 

2020, sedangkan estimasi penjualan retail ecommerce akan mencapai $1.915 triliun 

pada tahun 2016 yaitu 8,7% dari total retail seluruh dunia, angka tersebut 

didapatkan dari estimasi terhadap semua penjualan retail ecommerce dan transaksi 

comsumer to consumer (C2C). Emarketer.com berharap penjualan ecommerce akan 

meningkat hingga $4.058 triliun pada tahun 2020 dimana Asia-Pacific tetap akan 

menjadi pasar retail ecommerce terbesar di dunia.  
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Sumber: emarketer.com (eMarketer, 2016) 

Gambar 1. 4 Retail Ecommerce Sales Worldwide, 2015-2020 

Di Indonesia sendiri menurut data dari Statista.com (DMO, 2016) penjualan retail 

ecommerce di Indonesia diprediksi akan melewati $14.47 milyar pada tahun 2021, 

angka tersebut jauh meningkat dari $5.65 milyar pada tahun 2016 yang kemudian 

diprediksi akan mengalami peningkatan yang stabil dengan pertumbuhan 1 juta 

dollar sampai 2 juta dollar Amerika setiap tahunnya, penjualan retail ecommerce 

yang dimaksud oleh statista merupakan retail ecommerce yang menjual barang fisik 

melalui digital channel kepada end user dimana para pembeli melakukan 

pembelian melalui desktop computer ataupun perangkat seluler. 
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Sumber: statista.com (DMO, 2016) 

Gambar 1. 5 Retail e-commerce sales in Indonesia from 2015-2021 

Dari beberapa data diatas terlihat bahwa pertumbuhan teknologi dan internet 

memicu pertumbuhan e-commerce dan hal tersebut juga akibat dari persaingan 

perusahaan dalam mendapatkan pangsa pasar, meskipun hal ini terjadi di seluruh 

dunia tetapi Indonesia mendapatkan sorotan yang cukup besar karena dianggap 

mempunyai potensi pasar e-commerce yang sangat tinggi. Dikatakan pada 

techcrunch.com (Harsono, 2016) bahwa Indonesia mewakili sebagian besar 

peluang e-commerce diantara pasar berkembang dalam perekonomian Asia, 

diprediksi pada 2020 Indonesia akan mencapai $130 milyar dengan estimasi 

pertumbuhan 50% dan mempunyai inisiatif yang kuat untuk fokus pada mobile 

platforms karena diestimasi pada 2015 akses internet sebanyak 70% diakses melalui 

perangkat seluler, selain itu berkembangnya ecommerce menarik perhatian 
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perusahaan capital venture yang menanamkan modalnya pada beberapa perusahaan 

startup seperti aCommerce yang mendapatkan pendanaan sebesar $10.7 juta dollar 

Amerika, HappyFresh mendapatkan dana sebesar $12 juta dollar Amerika dan yang 

terbesar adalah Tokopedia yaitu sebesar $100 juta dollar Amerika. 

Maraknya perusahaan e-commerce yang muncul di Indonesia menandakan prospek 

bisnis yang baik, dengan kata lain di Indonesia terdapat banyak konsumen yang 

sudah mengenal atau bahkan sudah berbelanja secara online maupun mencari 

informasi produk yang akan dibeli lewat internet. Menurut kominfo.go.id 

(Kominfo, 2015) terdapat 93.4 juta pengguna internet pada tahun 2015 dimana 

sebanyak 77% mencari informasi produk dan belanja online dengan jumlah online 

shopper  diprediksi sebanyak 8.7 juta orang pada tahun 2016 dengan nilai transaksi 

mencapai $4.89 milyar dollar Amerika.  

Bertambahnya jumlah ecommerce, konsumen yang terus bertambah, serta 

penjualan yang meningkat setiap tahunnya menandakan terjadinya banyak transaksi 

yang terjadi, hal inilah yang mendorong perkembangan variasi metode pembayaran 

yang dapat dipilih konsumen dalam melakukan pembayaran. Dikatakan pada 

dailysocial.id (Yusra, 2016) menurut APJII terdapat beberapa metode pembayaran 

dalam bertransaksi secara online dimana peringkat pertama yang paling sering 

dipakai adalah pembayaran VIA ATM sebesar 36.7%, pada peringkat kedua 

metode pembayaran ditempat atau COD (cash on delivery) sebesar 14.2% 

kemudian ketiga diikuti dengan Internet banking dan Kartu kredit sendiri hanya 

sebesar 2.5% dengan jumlah 3.3 juta transaksi. Dari data tersebut terdapat hal yang 

menarik yaitu pembayaran melalui kartu kredit masih sangat sedikit hanya 
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mencapai 2.5% dari total transaksi, terlebih metode tersebut bukan merupakan 

metode baru pada pembayaran dalam bertransaksi secara online. Dari data APJII 

diatas dapat diketahui metode pembayaran apakah yang paling populer ataupun 

yang jarang dipakai masyarakat, dari beberapa metode tersebut pembayaran yang 

kurang diminati salah satunya adalah kartu kredit dengan persentase yang cukup 

kecil yaitu hanya sebesar 2.5% padahal metode tersebut bukanlah metode baru 

dalam pembayaran transaksi secara online.  

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut adalah penetrasi kartu 

kredit yang masih sedikit, dikatakan dalam pikiran-rakyat.com (Widianto, 2017), 

Indonesia memiliki potensi yang besar, dari 250 juta penduduk yang menggunakan 

kartu kredit hanya 17 juta padahal penggunaan kartu kredit di negara berkembang 

dan maju sangat besar, CEO Shinhan card juga mengatakan bahwa  Indonesia 

potensinya besar dimana hanya 17 juta pemilik kartu kredit yaitu dibawah 10% dari 

penduduk sedangkan di Korea Selatan kepemilikan kartu kredit mencapai 70% dari 

jumlah penduduk yaitu sebanyak 22 juta. Selain itu masih maraknya penipuan 

terkait kartu kredit juga menjadi alasan mengapa orang enggan memakai kartu 

kredit terutama dalam berbelanja online dimana dikatakan Indonesia merupakan 

negara dengan tingkat penipuan kartu kredit yang tinggi akibat aktivitas perbankan 

online yang cukup tinggi (Perkasa, 2016), peraturan yang ketat, kebijakan dan 

syarat yang rumit juga menghambat pertumbuhan kartu kredit di Indonesia, 

menurut  tribunnews.com (Prasetyo, 2014) peraturan yang mengatur kartu kredit di 

Indonesia makin diperketat melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 
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14/2/PBI/2012 dimana peraturan tersebut membatasi kepemilikan kartu kredit hal 

ini tentu akan menghambat pertumbuhan kartu kredit di Indonesia.  

Pada 2016 sendiri peraturan semakin diperketat kembali, aturan tersebut tertuang 

pada PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi 

perpajakan serta tata cara penyampaian, dalam aturan tersebut 23 bank dan lembaga 

penerbit kartu kredit wajib melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit. Hal 

tersebut memberikan dampak nyata pada PT Bank Central Asia dimana sejak aturan 

tersebut berlaku BCA mencatat penutupan kartu kredit mengalami peningkatan 

hingga tiga kali lipat (Kompas.com, 2016). Sehingga akhirnya hal-hal tersebut 

mendorong munculnya inovasi pada metode pembayaran di dunia digital salah satu 

trend yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah FinTech. 

Fintech sendiri menurut amartha.com (Deerham, 2016) merupakan singkatan dari 

Financial Technology yang berarti inovasi pembiayaan keungan dengan 

memanfaatkan teknologi sebagai pendukungnya atau dapat disimpulkan FinTech 

adalah kegiatan pada sector jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi 

dalam menjalankan usahanya (fintech.id, 2017). Di Indonesia FinTech masih 

didominasi oleh perusahaan start up dan setiap perusahaan start up mempunyai 

kelebihannya yang berbeda. Dikatakan pada Indonesia FinTech Report 2016 

(FinTech Indonesia & Dailysocial, 2016) bahwa FinTech di Indonesia terbagi 

dalam beberapa golongan menurut fungsinya sebagai contoh terdapat fintech pada 

bidang  payment, crowd funding, financial aggregator / marketplace, dan lending, 

menurut laporan tersebut pada tahun 2016 sendiri telah terdapat 135-140 Fintech di 

Indonesia.  
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FinAccel Pte Ltd, salah satu perusahaan yang ikut ambil bagian dalam industri 

fintech di Indonesia dimana saat ini fokus pada kredit tanpa jaminan. FinAccel Pte 

Ltd saat ini hanya bergerak di Indonesia tetapi kedepannya FinAccel akan 

memperluas usahanya hingga ke Asia tenggara karena dinilai mempunyai potensi 

yang besar sebagai ekonomi terbesar ke 7 di dunia sehingga fintech melakukan 

inovasi sesuai dengan trend fintnech yang berkembang di Indonesia terlebih dahulu 

yaitu dengan memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk berbelanja online 

di era digital ini (Russel, 2016). 

Saat ini FinAccel Pte Ltd sedang fokus dalam mengembangkan Kredivo yang 

merupakan sebuah aplikasi yang memberikan konsumen e-commerce kredit online 

untuk berbelanja pada retail e-commerce. Bukan hanya konsumen yang akan 

diberikan kemudahan tetapi Kredivo juga akan memberikan banyak manfaaat bagi 

para merchant. Sejak awal diluncurkan, perkembangan Kredivo cukup pesat dan 

pertumbuhannya mencapai 60% setiap bulannya.  

Kedepannya Kredivo akan terus berinovasi dan memperluas area di kota-kota besar 

di Indonesia selain itu juga lebih fokus untuk mentargetkan generasi millennials 

yang fasih beraktivitas secara online (Andamari, 2017). Dimana generasi 

millennials sendiri dikarakteristikan oleh Nielsen.com (Nielsen.com, 2014) sebagai 

generasi yang lahir pada rentang tahun 1977 sampai 1995, dengan tendensi digital, 

selalu dekat dengan smartphone dan teknologi, pemakai berat internet, lebih suka 

mengatur keuangan mereka sendiri terutama secara online. 

Pengalaman peneliti terhadap Kredivo sejauh ini, peneliti telah melakukan dua kali 

transaksi menggunakan Kredivo, dimana menurut peneliti layanan yang diberikan 
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cukup membantu orang-orang yang tidak mempunyai kartu kredit ataupun orang 

yang menginginkan transaksi yang praktis, tetapi faktor yang menentukan niat 

seseorang untuk memakai Kredivo bukan hanya layanananya, terdapat banyak 

faktor dari dalam aplikasi itu sendiri maupun dari luar. 

Salah satu tantangan yang dimaksudkan adalah kebijakan yang awalnya 

menguntungkan Kredivo tetapi sekarang berbalik arah, Kredivo harus menghadapi 

kebijakan baru Bank Indonesia, yaitu penurunan bunga kartu kredit yang semula 

2.95% menjadi 2.25% dengan tujuan mendorong masyarakat untuk melakukan 

transaksi non-tunai, peraturan ini diberlakukan mulai Juni 2017 (Tempo.co, 2017). 

Hal ini berdampak pada Kredivo yang semula menyasar pengguna kartu kredit 

tetapi peraturan baru tersebut dapat membuat masyarakat untuk lebih tertarik 

memakai kartu kredit karena bunga yang sudah turun, sedangkan Kredivo memang 

selama ini memberikan bunga sama kepada bank harus kembali menyesuaikan 

bunga pinjaman Kredivo lagi. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi intention masyarakat yang merupakan generasi millenilas untuk 

menggunakan aplikasi Kredivo, mobile credit application sebagai metode 

pembayaran transaksi belanja online sehingga memudahkan aktivitas belanja online 

serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan kredit online.   

1.2  Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

 Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perkembangan teknologi 

dan internet yang pesat mendorong pertumbuhan retail e-commerce sehingga hal 

ini menarik banyak perusahaan untuk masuk kebidang financial technology.  Hal 
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ini juga menarik perhatian FinAccel untuk melakukan inovasi dengan menciptakan 

mobile credit application Kredivo, dimana Kredivo memberikan layanan mobile 

payment yang digabungkan dengan layanan instant online credit. Selain itu karena 

mobile credit application merupakan hal yang baru di Indonesia yang akan 

menghadapi tantangan baru juga seperti penurunan bunga kartu kredit, sehingga 

perlu diadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

masyarakat khususnya generasi millennials untuk menggunakan mobile credit 

application tersebut agar Kredivo dapat mengidentifikasi kekuatannya untuk 

bersaing dan mendapatkan konsumennya di Indonesia.  

Tujuan inovasi yang dilakukan FinAccel yaitu memudahkan masyarakat khususnya 

generasi millennials dalam mendapatkan kredit instan sebagai pembayaran yang 

praktis dalam berbelanja online hal ini dipicu oleh fenomena yang terjadi dimana 

penggunaan dan kepemilikan kartu kredit yang masih rendah di Indonesia terutama 

sebagai metode pembayaran belanja online, hal ini dapat terjadi karena peraturan 

dan syarat yang semakin ketat serta rumitnya proses mendapatkan kartu kredit 

sehingga fenomena ini merupakan kesempatan yang tepat untuk menarik intention 

generasi milenium untuk menggunakan aplikasi Kredivo.  

Untuk menjelaskan usage intention mobile credit application peneliti 

menggunakan model dasar Technology Acceptance Model (Davis, 1989) dimana 

model ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku seorang konsumen ketika ia 

akan mengadopsi atau menerima sebuah sistem informasi dan teknologi. Kemudian 

seiring berkembangnya teknologi model dasar TAM sendiri juga berkembang 

sesuai kebutuhan penelitian. Model TAM dapat dikembangkan sesuai kebutuhan 
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dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, salah satunya adalah TAM pada 

penelitian mobile credit card di Malaysia oleh Hanudin Amin (Amin, 2007). Model 

tersebut mencakup variabel perceived usefulness, perceived ease of use, perceived 

credibility, the amount of information on mobile credit application, dan usage 

intention.  

Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan model TAM yang mengacu 

pada penelitian Hanudin Amin (Amin, 2007) karena model tersebut telah meliputi 

model dasar TAM oleh Davis (Davis, 1989) dan telah ditambahkan variabel lain 

yang menjadi faktor penentu usage intention mobile credit yang ditujukan pada 

konsumen bank pada penelitian tersebut, model penelitian Hanudin Amin dapat 

dijadikan landasan untuk meneliti mobile credit application dengan pertimbangan 

kemiripan objek.  

Untuk memberikan penjelasan yang baik dan sesuai terkait objek penelitian ini yaiu 

mobile credit application, maka peneliti melakukan modifikasi dengan menambah 

variabel attitude toward mobile credit application sehingga dapat memberikan 

penjelasan mengenai sikap konsumen terhadap Kredivo. Selain itu variabel 

perceived credibility menjadi salah satu variabel yang penting pada penelitian ini, 

dikarenakan Kredivo sendiri bukan merupakan bank ataupun lembaga keuangan 

akan tetapi kegiatan perusahaannya bergerak dibidang keuangan yang sensitif akan 

masalah keamanan dan privasi, sehingga peneliti akan membahas perceived 

credibility dari sisi privacy dan security, sehingga dapat memberikan penjelasan 

yang lebih baik terkait keamanan dan privasi dalam menentukan usage intention. 
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Secara keseluruhan diharapkan model ini dapat memberikan penjelasan yang lebih 

komprehensif terkait usage intention dari mobile credit application Kredivo.  

Intention masyarakat dapat dipengaruhi secara langsung oleh attitude dimana 

attitude didefinisikan sebagai sejauh mana peforma perilaku positif atau negatif 

dinilai (F. Mansour, et al, 2016). Selain itu ditemukan adanya hubungan positif 

antara attitude toward terhadap intention to use dalam penggunaan teknologi (Yang 

& Yoo, 2004).  

Dari model dasar TAM dikatakan bahwa terdapat dua variabel fundamental yang 

menjadi faktor penentu ketika seseorang hendak mengadopsi atau menerima suatu 

teknologi yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use (Davis, 1989). 

Perceived usefulness yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

dengan memakai sistem tertentu dapat meningkatkan peforma mereka dalam 

bekerja (Davis, 1989). Perceived ease of use mengacu pada sejauh mana seseorang 

percaya menggunakan sistem tertentu akan terbebas dari usaha yang keras (Luarn 

& Lin, 2005).  

Menurut Davis (Davis, 1989) Seseorang cenderung akan menggunakan atau tidak 

menggunakan sebuah aplikasi apabila ia percaya aplikasi tersebut dapat 

membantunya untuk bekerja lebih baik, tetapi pada saat yang sama ia dapat percaya 

bahwa sistem tersebut terlalu susah untuk digunakan dan manfaat kinerjanya lebih 

kecil dari usaha yang dikeluarkan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga 

terdapat efek signifikan dari perceived ease of use terhadap perceived usefulness. 
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Pada penelitian terdahulu banyak peneliti yang menemukan bahwa security dan 

privacy dapat mempengaruhi perilaku konsumen (Kleijnen, Wetzels, & Ruyter, 

2003;Luarn & Lin, 2005). Usage intention juga ditemukan dapat dipengaruhi oleh 

kekhawatiran mengenai security dan privacy sehingga kedua hal tersebut 

diklasifikasikan menjadi perceived credibility yang didefinisikan sebagai salah satu 

penilaian terhadap isu-isu privacy dan security pada mobile credit card system 

(Amin, 2007). Terdapat hubungan positif antara perceived credibility dan intention 

to use (Wang, Wang, Lin, & Tang, 2003).  

Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi intention yaitu the amount of 

information on mobile credit application dimana hal tersebut berhubungan dengan 

jumlah informasi yang berhubungan dengan mobile credit apps, apabila seseorang 

mempunyai atau mendapatkan informasi yang cukup mengenai mobile credit 

application maka ada kemungkinan besar bagi orang tersebut untuk akan 

mengadopsi sistem tersebut (Amin, 2007). Dalam penelitian selama beberapa 

dekade menemukan bukti dimana terdapat efek signifikan dari informasi pada 

teknologi baru yang berkembang terhadap intention (Sathye, 1999; Pikkarainen, 

Pikkarainen, Karjaluoto, & Pahnila, 2004).  

Apabila pada penelitian Hanudin Amin, (2007) menggunakan objek mobile credit 

application yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan responden yang merupakan 

konsumen bank itu sendiri, maka pada penelitian ini objek yang digunakan adalah 

mobile credit application yang dikeluarkan oleh pihak swasta dengan responden 

yang tersebar atau dapat dibilang bukan merupakan konsumen dari produk 

terdahulu. Selain itu pada model penelitian ini menggunakan attitude toward mobile 
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credit application, karena peneliti ingin mengetahui atau menjelaskan persepsi dari 

masyarakat terhadap suatu inovasi baru yaitu mobile credit application yang 

terbilang sangat baru di Indonesia dan merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh 

pihak swasta, tetapi beroperasi dibidang pinjaman yang sensitif. 

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan pertanyaan penelitian dibawah ini: 

1. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude 

toward mobile credit application Kredivo? 

2. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap usage 

intention Kredivo? 

3. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude 

toward mobile credit application Kredivo? 

4. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap usage 

intention Kredivo? 

5. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap perceived 

usefulness Kredivo? 

6. Apakah perceived credibility berpengaruh positif terhadap usage 

intention Kredivo? 

7. Apakah the amount of information on mobile credit application 

berpengaruh positif terhadap usage intention Kredivo? 

8. Apakah attitude toward mobile credit application berpengaruh positif 

terhadap usage intention Kredivo? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived usefulness 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward mobile credit 

application pada Kredivo application. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived usefulness 

memiliki pengaruh positif terhadap usage intention Kredivo application 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived ease of use 

memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward mobile credit 

application Kredivo application. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived ease of use 

memiliki pengaruh positif terhadap usage intention Kredivo 

application. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived ease of use 

memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness Kredivo 

application. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perceived credibility 

memiliki pengaruh positif terhadap usage intention Kredivo 

application. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah the amount of information 

on mobile credit application memiliki pengaruh positif terhadap usage 

intention Kredivo application. 
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8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah attitude toward mobile 

credit application memiliki pengaruh positif terhadap usage intention 

Kredivo application. 

1.4  Batasan Penelitian 

 Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian berdasarkan cakupan dan 

konteks penelitian. Pembatasan penelitian diuraikan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada enam variabel, yaitu perceived usefulness, 

perceive ease of use, perceived credibility, the amount of information on 

mobile credit application, attitude toward mobile credit application, dan 

usage intention. 

2. Sampling unit pada penelitian ini adalah responden dengan rentang 

umur 17-37 tahun yang pernah berbelanja online dalam 6 bulan terakhir, 

mengetahui Kredivo pada salah satu merchant partner Kredivo, 

mengetahui fungsi dari Kredivo, berdomisili dimana layanan Kredivo 

tersedia (Jabodetabek, Bandung , Palembang, Surabaya, Medan, 

Semarang, Denpasar) dan tidak pernah bertransaksi menggunakan 

Kredivo. 

3. Penyebaran kuesioner dilakukan dari 24 Mei 2017 hingga 20 Juni 2017. 

4. Peneliti menggunakan software IBM SPSS Statistic versi 23 pada tahap 

pre-test dengan teknik factor analysis untuk melakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Selain itu peneliti menggunakan program software IBM 

SPSS Amos versi 21 dengan teknik analisis structural equation 
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modeling (SEM) untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji 

kecocokan model, dan uji hipotesis pada keseluruhan data penelitian. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

 Menerapkan dan memperluas penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi usage intention dengan parameter yang berkaitan seperti 

attitude toward mobile credit application, perceived usefulness, 

perceived ease of use, perceived credibility, dan amount of information 

on mobile credit application pada aplikasi Kredivo. Peneliti berharap 

penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan acuan mengenai 

perilaku konsumen terkait variabel pada penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pihak FinAccel Pte Ltd dalam pengambilan 

keputusan terkait faktor yang mempengaruhi niat konsumen potensial 

untuk menggunakan Kredivo, sehingga pada masa yang akan datang 

FinAccel Pte Ltd dapat memberikan inovasi baru sebagai salah satu 

perusahaan Fintech di Indonesia dan memajukan industri Fintech 

Indonesia. 
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1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

 Proposal ini terdiri dari lima bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya 

terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang yang memuat berisikan fenomena serta pokok 

masalah terkait, rumusan masalah yang merupakan dasar dalam melakukan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini, dan 

sistematikan penulisan skripsi. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan dan rumusan masalah, adapun konsep dan teori tersebut mengenai 

attitude toward mobile credit application, perceived usefulness, perceived ease of 

use, perceived credibility, the amount of information on mobile credit application 

dan usage intention. Pada bab ini juga dilengkapi dengan hubungan antar variabel 

dan hipotesis. Segala konsep dan teori didapatkan melalui studi kepustakaan dari 

literatur, buku dan jurnal yang berkaitan. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian metodologi penelitian berisi uraian mengenai metode yang digunakan, 

ruang lingkup penelitian, variabel penelitian, teknnik pengumpulan data, dan teknik 

analisa yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga dapat menjawab 

pertanyaan penelitian. 
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BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisikan gambaran umum objek penelitian dan setting penelitian 

yang dilakukan, hasil wawancara, observasi, dan kuesioner dan dihubungkan 

dengan hipotesis dan teori yang telah disusun sebelumnya 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran 

yang peneliti dapat berikan kepada pihak yang dapat memanfaatkan informasi 

penelitian ini. 
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