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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1  Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen didefinisikan sebagai perilaku yang konsumen tunjukan 

pada saat mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang produk 

atau jasa yang mereka harapkan dapat memenuhi kebutuhan mereka, perilaku 

konsumen sendiri fokus terhadap keputusan yang dibuat oleh  konsumen dalam  

mengeluarkan sumber daya untuk konsumsi (Schiffman & Kanuk, 2007). 

Dalam mencapai keputusan konsumen akan melalui consumer decision making 

process (Schiffman, Kanuk, & Wisenblit, 2010) yang meliputi tiga tahapan yaitu: 

1. Input 

Pada tahap ini konsumen akan melakukan pengenalan terhadap product need 

yang tediri dari dua sumber informasi yaitu usaha pemasaran yang dilakukan 

perusahaan (produk, harga, promosi, dan tempat penjualan) dan pengaruh 

sosiologi eksternal pada konsumen (keluarga, teman, tetangga, sumber 

informasi informal, non-commercial, social class, cultural dan subcultural 

memberships).  

2. Process  

Tahap model ini fokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan, dimana 

faktor psikologi setiap individu (motivation, perception, learning, personality, 

dan attitude) akan mempengaruhi input eksternal pada tahap pertama yaitu 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. 
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3. Output 

Terdiri dari dua tahap yang berhubungan dengan aktivitas pasca pembelian 

yaitu perilaku pembelian dan perilaku evaluasi setelah pembelian. Pada tahap 

ini konsumen dapat melakukan pembelian yang bertujuan untuk mencoba 

kemudian konsumen akan mengevaluasi barang tersebut, hasil evaluasi tersebut 

akan mempengaruhi pembelian kembali dimasa yang akan datang. 

2.2  Mobile Application 

 Mobile application merupakan aplikasi perangkat lunak yang di desain 

untuk digunakan pada perangkat seluler, biasanya diunduh dari apps store. Dimana 

iPhone apps merupakan yang paling dikenal, tetapi semua smartphone mendukung 

pemakaian aplikasi dimana aplikasi dapat menyediakan informasi, hiburan atau 

layanan berbasis lokasi seperti peta (Chaffey, 2015). Chaffey juga mengatakan 

bahwa pertumbuhan mobile apps dari iPhone store, Google Android Play, 

Microsoft Widows apps store dan vendor lainnya, hal tersebut merupakan bentuk 

perkembangan mobile communications yang sangat pesat. 

Selain itu mobile application juga mengacu pada aplikasi perangkat lunak yang 

dijalankan dengan menggunakan perangkat genggam, perangkat lunak aplikasi 

didesain secara spesifik untuk dipakai pada perangkat komputasi yang kecil, 

portable, dan nirkabel seperti tablet, PDAs dan smartphone. Software tersebut dapat 

diunduh dan dimanipulasi secara langsung dengan menggunakan perangkat 

genggam (Sarrab & Bourdoucen, 2015). 
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Dikatakan menurut (Turban, King, Lee, Liang, & Tuban, 2010) terdapat banyak 

aplikasi m-commerce yang telah berkembang. Hal tersebut dapat terjadi karena 

terdapat atribut utama yang menawarkan kesempatan untuk pengembangan aplikasi 

baru yang hanya memungkinkan pada mobile environtement. Yaitu: 

1. Ubiquity 

Yang mempunyai arti tersedia pada lokasi manapun dan kapanpun, dimana 

perangkat genggam dapat menyampaikan informasi pada saat diperlukan 

terlepas dari lokasi pengguna. 

2. Convenience 

Pengguna merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi pada lingkungan 

komputasi nirkabel. Dimana perangkat genggam komputasi meningkat dalam 

fungsi dan kegunaan tetapi pada saat yang sama ukurannya menjadi lebih kecil 

sehingga pengguna dapat terhubung dengan mudah dan cepat pada internet, 

intranet, dan perangkat lainnya serta database online. 

3. Interactivity 

Mobile computing environment ditemukan lebih interaktif jika dibandingkan 

dengan lingkungan perangkat komputasi desktop, transaksi, komunikasi dan 

layanannya. Pada bisnis yang memerlukan layanan konsumen dan pengiriman 

memerlukan tingkat interaktif yang tinggi sehingga memberikan nilai tambah 

pada mobile computing. 

4. Personalization 

Perangkat genggam seringkali dimiliki dan digunakan oleh satu individu 

sehingga memungkinkan konsumen untuk melakukan personalisasi terhadap 

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



25 

 
 

 

pengiriman informasi, produk dan layanan yang didesain agar memenuhi 

kebutuhan individu tersebut. 

5. Localization 

Mengetahui dimana pengguna berada pada lokasi fisik pada waktu tertentu 

adalah kunci penawaran relevan dari mobile services secara real time. Seperti 

location based m-commerce. 

Lingkungan tersebut pada akhirnya akan mendorong munculnya banyak aplikasi 

baru dan berkembangnya aplikasi yang sekarang agar menjadi lebih baik lagi. 

Perkembangan tersebut juga telah menghadirkan aplikasi dibanyak bidang seperti 

financial, shopping, advertising, content provision, intrabusiness, B2B and SCM, 

consumer, personal services dan location bassed (Turban et al., 2010). 

2.3  Mobile Financial Applications 

 Kebanyakan mobile financial application adalah versi mobile dari sebuah 

layanan atau website, tetapi mereka memiliki potensi untuk beralih ke perangkat 

genggam, telepon selular dan personal digital assistant hingga alat bisnis, 

pengganti cabang bank, ATM hingga credit cards dengan memperbolehkan 

konsumen untuk melakukan transaksi finansial dengan perangkat genggam dimana 

dan kapanpun. Layanan aplikasi finansial ini terbagi menjadi dua kategori yaitu 

mobile banking dan mobile payments (Turban et al., 2010). 

Perkembangan mobile banking ditandai dengan meningkatnya bank yang 

menawarkan mobile access kepada informasi finansial dan akun. Bank 

memungkinkan konsumennya untuk menggunakan perangkat genggamnya untuk 
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memeriksa saldo, memonitor transaksi, mendapatkan informasi akun lainnya, 

mentransfer dana, mencari cabang atau ATM dan juga membayar tagihan. 

Sedangkan mobile payment mengacu pada pembayaran transaksi yang dilakukan 

atau dikonfirmasi menggunakan perangkat seluler atau smartphone, transaksi ini 

mencakup pembelian point of sale, transfer uang kepada seseorang atau bisnis, 

pembelian produk atau layanan secara jarak jauh. Mobile payment sendiri terbagi 

menjadi dua yaitu mobile proximity payments dan mobile remote payments. 

1. Mobile Proximity Payments 

Dikenal dengan nama mobile POS payments yang biasanya dilakukan dengan 

menggunakan teknologi near field communication (NFC). NFC sendiri 

merupakan teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data antara 

perangkat yang satu dengan yang lain pada jarak 10 sentimeter. Perangkat NFC 

sudah terpasang pada perangkat seluler dan pada saat melakukan pembayaran 

pengguna hanya perlu mendekatkan perangkat seluler pada perangkat NFC 

dimana biaya akan dibayarkan melalui akun prabayar pada perangkat seluler 

tersebut. 

2. Mobile Remote Payments 

Merupakan layanan yang memungkinkan klien dan konsumen untuk 

menggunakan perangkat genggam mereka untuk membayar tagihan bulanan, 

belanja di internet, mentransfer uang kepada individu (P2P payments), dan 

mengisi saldo prabayar pada mobile accounts tanpa harus membeli kartu 

prabayar (Turban et al., 2010).  
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2.4  Technology Acceptance Model  

  Technology Acceptance Model yang seringkali disingkat menjadi TAM 

pertama kali dikembangkan oleh Davis (Davis, 1989) merupakan suatu model 

perilaku yang diadopsi dari Theory of Reasoned Action (TRA) tetapi secara khusus 

dirancang sebagai model penerimaan pengguna terhadap sistem informasi (Davis, 

Bagozzi, & Warshaw, 1989) 

Tujuan dari TAM adalah menyediakan penjelasan mengenai faktor penentu 

penerimaan komputer yang mencakup perilaku pengguna pada jangkauan yang luas 

terhadap pengguna teknologi komputasi dan populasi pengguna. Pada umumnya 

seorang peneliti menginginkan model yang bukan hanya memprediksi tetapi juga 

dapat memberikan penjelasan menyeluruh, sehingga model TAM seringkali dipakai 

dalam banyak penelitian sebagai dasar penelusuran dampak faktor eksternal pada 

kepercayaan internal, attitudes, dan intentions hal tersebut lah yang menjadi tujuan 

utama TAM (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989). 

Dari semua teori, TAM dikatakan sebagai salah satu model paling baik dan umum 

untuk menjelaskan penerimaan informasi sistem oleh individu. TAM mengatakan 

penerimaan individu terhadap inforamasi sistem dapat ditentukan oleh dua variabel 

utama yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Popularitas TAM 

ditunjukan dari dua artikel utama TAM yaitu Davis (1989) dan Davis et al. (1989) 

yang telah dikutip 698 kali pada 2003 dan telah diterapkan pada banyak teknologi 

pada situasi yang berbeda dengan faktor pengendali dan subjek yang berbeda, 

menjadikan model ini tidak ketinggalan jaman (Lee, Kozar, & Larsen, 2003). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model TAM menurut Hanudin Amin 

(Amin, 2007) dimana pada model tersebut juga menggunakan model dasar TAM 

menurut Davis (1989) dengan tujuan menjelaskan mobile credit card usage 

intention. Sehingga dengan beberapa penambahan dan modifikasi, peneliti 

mendapatkan sebuah model TAM untuk menjelaska usage intention dari mobile 

credit application. 

2.5  Perceived Usefulness 

 Definisi perceived usefulness pada pandangan electronic retailing dapat 

didefinisikan sebagai probabilitas subjektif calon konsumen yang merasa dengan 

menggunakan internet akan memfalisitasi kegiatan pembeliannya secara efisien 

(Chiu, Lin, & Tang, 2005). Sedangkan perceived usefulness pada konteks mobile 

service adalah seberapa baik konsumen percaya bahwa mobile service dapat 

diintegrasikan ke dalam aktivitas mereka sehari-hari (Kleijnen, Wetzels, & Ruyter, 

2003). 

Pada penelitian mengenai mobile banking, perceived usefulness didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa ia akan mendapat manfaat 

dari menggunakan mobile banking (Jeong & Yoon, 2013) dan secara bersamaan 

pada penelitian ini dikatakan bahwa sebagai salah satu variabel TAM perceived 

usefulness merupakan faktor yang paling mejelaskan terkait pengadopsian dan 

usage intention dari mobile banking. 

Pada penelitian Phonthanukitithaworn mengenai mobile payment adoption 

mendefinisikan perceived usefulness sebagai sejauh mana individu percaya dengan 

menggunakan layanan mobile payment akan meningkatkan performa dalam 
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melakukan transaksi pembayaran. Dikatakan pada penelitian tersebut konsumen 

merasa layanan mobile payment memungkinkan dirinya untuk melakukan 

pembayaran lewat telepon seluler tanpa perlu membawa uang tunai ke kasir 

(Phonthanukitithaworn, Sellitto, & Fong, 2016). 

Definisi perceived usefulness adalah sebagai sejauh mana seseorang percaya 

dengan menggunakan suatu sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja dalam 

pembayaran transaksi (Davis, 1989), sehingga Amin (2007) pada penelitiannya 

mengikutsertakan variabel ini karena ia melihat konsumen bank Malaysia 

menggunakan mobile credit card karena berguna untuk melakukan pembayaran 

transaksi. 

Dari beberapa definisi diatas maka pada konteks mobile credit application, 

perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya dengan 

menggunakan mobile credit application dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

melakukan pembayaran transaksi secara online, mengacu pada definisi Davis 

(1989). 

2.6  Perceived Ease of Use 

  Perceived ease of use didefinisikan oleh Davis (1989) sebagai sejauh mana 

seseorang percaya suatu teknologi tertentu dapat digunakan tanpa upaya yang keras. 

Dikatakan pada penelitiannya bahwa seorang potential user dapat percaya suatu 

teknologi akan bermanfaat tetapi pada saat yang sama dapat merasa bahwa 

teknologi tersebut sulit untuk dipakai sehingga manfaat yang didapat lebih kecil 

daripada usaha yang dikeluarkan (Davis, 1989). Apabila seseorang merasa sebuah 
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aplikasi sulit untuk digunakan maka aplikasi tersebut akan kurang dimanfaatkan 

sehingga untuk mencegah hal tersebut internet banking system harus mudah untuk 

dipelajari dan mudah untuk digunakan (Wang et al., 2003). 

Dikatakan menurut Ndubisi et al. (2003) dan Davis et al. (1989) dalam Guriting & 

Ndubisi (2006) perceived ease of use mengacu pada kemudahan interaksi dengan 

sistem informasi, seberapa mudah agar suatu sistem informasi dapat menjalankan 

apa yang diperlukan atau fungsinya, dan kemudahan memakai sistem. Sehingga 

pada penelitian tersebut dikatakan konsumen bank akan lebih mungkin mengadopsi 

online banking jika mudah digunakan. (Guriting & Ndubisi, 2006). 

Dalam konteks mobile payment, perceived ease of use didefinisikan sebagai sejauh 

mana individu percaya bahwa menggunakan layanan mobile payment secara relatif 

tidak memerlukan upaya yang keras. Karena dalam menggunakan mobile payment 

akan meliputi beberapa langkah seperti pendaftaran layanan provider, inisialisasi 

dan otorisasi transaksi, sehingga beberapa orang mungkin merasa melakukan 

pembayaran melalui perangkat seluler sulit atau rumit (Phonthanukitithaworn, 

Sellitto, & Fong, 2016). 

Sehingga pada penelitian ini definisi perceived ease of use adalah sejauh mana 

seseorang percaya bahwa penggunaan mobile credit application akan terbebas dari 

upaya yang keras, definisi tersebut mengacu pada (Davis, 1989). 

2.7  Perceived Credibility 

 Perceived credibility dibentuk dari dua faktor yang penting yaitu security 

dan privacy, dimana dalam banyak penelitian telah ditemukan kedua faktor tersebut 
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dapat mempengaruhi niat konsumen untuk mengadopsi transaksi berbasis internet 

(Wang et al., 2003). Perceived credibility juga didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya dalam memakai mobile banking seseorang akan terbebas dari 

masalah security dan privacy (Jeong & Yoon, 2013). Selain itu perceived credibility 

juga dikatakan sebagai kepercayaan seseorang bahwa sebuah perusahaan dapat 

dipercaya dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk menangani transaksi 

(Shanmugam, Savarimuthu, & Wen, 2014). 

Definisi dari security adalah perlindungan informasi atau sistem terhadap 

pelanggaran atau kebocoran selain itu privacy sendiri didefinisikan sebagai 

perlindungan terhadap berbagai macam data yang dikumpulkan saat konsumen 

berinteraksi dengan internet banking system (Wang et al, 2003). Privacy dan 

security merupakan faktor utama dalam penelitian Belanger (Belanger, Hiller, & 

Smith, 2002) dimana privacy merupakan kemampuan untuk mengelola informasi 

seseorang dan security didefinisikan sebagai perlindungan terhadap keadaan atau 

kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah ekonomi, data atau jaringan yang 

hancur, bocor, dimodifikasi, penolakan pelayanan atau penipuan, pemborosan, dan 

penyalahgunaan. 

Perceived credibility dapat dikatakan sebagai sebuah bukti adanya kekhawatiran 

konsumen terhadap informasi pribadi dan saldo yang dapat berkurang tanpa 

sepengetahuan mereka pada saat mereka memakai mobile banking (Luarn & Lin, 

2005).  Selain itu konsumen khawatir terhadap resiko kesalahan transaksi atau 

username dan password yang dicuri, dimana orang-orang mulai mengetahui adanya 

ancaman dari hackers, sehingga kemampuan mobile banking dalam memproses 
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transaksi secara aman serta melindungi informasi pribadi akan berpengaruh positif 

terhadap intention untuk mengadopsi mobile banking (Jeong & Yoon, 2013).  

Maka pada konteks mobile credit application, perceived credibility didefinisikan 

sebagai sebuah pertimbangan akan masalah privacy dan security dari mobile credit 

application (Amin, 2007). 

2.8  The amount of information on mobile credit apps 

 Menurut Sathye (1999) konsumen akan melalui serangkaian proses sebelum 

mereka mengadopsi suatu produk atau layanan, sehingga adopsi atau penolakan 

akan dimulai ketika konsumen mengetahui atau mengenal suatu produk, selain itu 

ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan merupakan salah satu alasan konsumen 

tidak mengadopsi inovasi dari internet banking dan sebanyak 81% konsumen tidak 

memakai internet banking karena mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai 

keuntungan akan internet banking (Sathye, 1999).  

Pada penelitian terdahulu the amount of information on mobile mobile banking 

didefinisikan sebagai jumlah informasi yang dimiliki konsumen mengenai online 

banking (Pikkarainen, Pikkarainen, Karjaluoto, & Pahnila, 2004). The amount of 

information on mobile credit application menjadi penting karena apabila seorang 

individu mempunyai informasi yang cukup mengenai mobile credit card maka ada 

kemungkinan yang lebih tinggi bagi orang tersebut untuk mengadopsi mobile credit 

card (Amin, 2007; Amin, 2008). The amount of information on mobile credit 

sendiri dapat memberikan prediksi serta menjelaskan intention konsumen bank 

untuk mengadopsi sistem dengan baik. Dengan memperbanyak informasi yang ada 
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maka awareness dari konsumen mengenai mobile phone credit cards akan ikut 

meningkat (Amin, 2008).  

Sehingga disesuaikan dengan konteks mobile credit application, the amount of 

information on mobile credit apps didefinisikan sebagai jumlah informasi yang 

dimiliki seseorang mengenai mobile credit application Kredivo yang meliputi 

keuntungan, layanan, dan informasi lainnya mengenai aplikasi tersebut (Amin, 

2008; Sathye, 1999). 

2.9  Attitude toward Mobile Credit Apps 

 Attitude pada konteks internet banking didefinisikan sebagai sejauh mana 

suatu perilaku dinilai positif atau negatif (Mansour, Ejelly, & Abdullah, 2016). 

Sedangkan attitude toward using technology didefinisikan sebagai reaksi afektif 

individu terhadap pemakaian suatu teknologi (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 

2003). 

Attitude dapat mengacu pada pengaruh evaluasi positif atau negatif dari seseorang 

dalam menjalankan perilaku tertentu (Chau & Hu, 2001). Attitude juga dapat 

didefinisikan sebagai evaluasi seseorang terhadap keinginan untuk menggunakan 

suatu teknologi (Akturan & Tezcan, 2012). Selain itu attitude dapat dikatakan 

sebagai konsekuensi perasaan positif atau negatif terhadap suatu sistem atau 

sebagai bentuk keinginan untuk memakai suatu sistem informasi (Karjaluoto, 2002 

dalam Ayo, Oni, Adewoye, & Eweoya, 2016) 

Dalam memahami attitude, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa attitude sendiri 

terbagi menjadi dua tipe, pada tipe pertama yaitu attitude toward objek fisik, ras, 
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etnis atau suatu kelompok, institusi, acara, aturan, atau objek umum lainnya. Pada 

tipe kedua merupakan attitude toward peforming specific behaviors terhadap suatu 

objek (Ajzen & Fishbein, 2005). 

Pada penelitian ini sesuai dengan konteks mobile credit application, peneliti 

memakai definisi attitude tipe pertama attitude toward suatu aplikasi, sehingga 

attitude toward mobile credit application didefinisikan sebagai perasaan positif 

atau negatif terhadap suatu sistem atau sebagai bentuk keinginan untuk memakai 

suatu sistem informasi (Ayo, Oni, Adewoye, & Eweoya, 2016). 

2.10  Usage Intention 

 Usage intention mengacu pada sejauh mana seorang konsumen berpikir ia 

akan mengandalkan suatu layanan tertentu (Kim & Son, 2009), intention sendiri 

juga dapat didefinisikan menjadi sejauh mana seseorang bersedia untuk melakukan 

suatu tindakan (Cheng, Sheen, & Lou, 2006). Apabila semakin kuat intention 

seseorang, maka orang tersebut akan semakin diharapkan untuk mencoba dan 

kemungkinan besar akan melakukan tindakan tersebut (Ajzen & Madden, 1986).  

Intention juga didefinisikan sebagai probabilitas subjektif seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan spesifik (Correa, Cataluna, & Gaitan, 2015). Sedangkan 

behavioural intention didefinisikan sebagai niat seseorang untuk melakukan 

berbagai macam tindakan (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam Thakur & Srivastava, 

2014). 
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Pada konteks mobile credit application, peneliti mendefinisikan usage intention 

sebagai keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan mobile 

credit application (Liang & Yeh, 2010). 

2.11  Pengembangan Hipotesis 

2.11.1  Pengaruh perceived usefulness terhadap attitude toward mobile credit 

application  

 Kleijnen menyatakan (Kleijnen et al, 2003) perceived usefulness sebagai 

seberapa baik konsumen percaya bahwa M-service dapat diintegrasikan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, dimana saat kepercayaan ini meningkat maka 

attitude konsumen juga akan meningkat, oleh karena itu Kleijnen menemukan 

perceived usefulness berpengaruh positif pada attitude toward mobile service. Hal 

serupa juga ditemukan oleh Akturan (Akturan & Tezcan, 2012) dimana pada 

penelitiannya ditemukan perceived usefulness berpengaruh positif pada attitude 

toward using mobile banking, Akturan mengatakan saat konsumen merasakan 

dengan menggunakan mobile banking akan mempercepat dan mempermudah 

kegiatan yang melibatkan bank maka attitude positif akan berkembang terhadap 

mobile banking.  

Cheong (Cheong & Park, 2005) menemukan perceived usefulness mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap attitude toward m-internet. Sejalan 

dengan penelitian cheong, Schierz (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010) juga 

menemukan terdapat pengaruh positif yang kuat antara perceived usefulness of 

mobile payment services terhadap attitude towards using mobile payment services. 

Sementara Aboelmaged (Aboelmaged & Gebba, 2013) menemukan meskipun 

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



36 

 
 

 

perceived usefulness tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap mobile 

banking adoption tetapi perceived usefulness mempunyai dampak signifikan 

terhadap attitude toward mobile banking adoption. Sehingga diperkirakan bahwa 

kegunaan dan manfaat dari Kredivo akan mempengaruhi persepsi positif atau 

negatifnya Kredivo dimata konsumen. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

mobile credit application. 

2.11.2  Pengaruh perceived usefulness terhadap usage intention  

 Jeong & Yoon (Jeong & Yoon, 2013) mengatakan salah satu alasan 

seseorang menggunakan mobile banking sistem karena mereka menemukan suatu 

manfaat, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Jeong & Yoon dimana 

perceived usefulness ditemukan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

consumer intention to use m-banking. Chiu (Chiu, Lin, & Tang, 2005) menemukan 

bahwa perceived usefulness berpengaruh positif terhadap online purchase 

intentions. Begitu juga pada penelitian Wang dikatakan bahwa perceived usefulness 

yang tinggi akan menyebabkan behavioral intention yang tinggi dan ditemukan 

perceived usefulness mempunyai pengaruh signifikan terhadap behavioral 

intention (Wang et al, 2003). 

Pikkarainen (Pikkarainen et al, 2004) menyatakan perceived usefulness 

berpengaruh positif terhadap the use of online banking. Sejalan dengan Pikkarainen, 

Cheong (Cheong & Park, 2005) menemukan perceived usefulness mempunyai 

dampak positif yang signifikan terhadap intention to use m-internet. Begitu juga 
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dikatakan oleh Ramayah (Ramayah, Jantan, Mohd , Mohnd, & Ling, 2003) yang 

menemukan pengaruh positif antara perceived usefulness terhadap intention to use 

internet banking, ia menjelaskan bahwa seseorang akan memakai internet banking 

yang dapat menambah produktivitas dalam konteks pengehamatan waktu dan biaya 

serta kemampuan untuk melakukan transaksi dimanapun tanpa harus datang 

kebank. Sehingga diperkirakan bahwa kegunaan dan manfaat dari Kredivo akan 

mempengaruhi niat seseorang untuk memakai Kredivo baik hanya mencoba 

maupun secara rutin. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap usage intention 

2.11.3  Pengaruh perceived ease of use terhadap attitude toward mobile credit 

application 

 Chiu (Chiu, Lin, & Tang, 2005)  menyatakan bahwa perceived ease of use 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap attitude toward online purchase. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Cheong (Cheong & Park, 2005) dimana perceived 

ease of use merujuk pada seberapa jauh seseorang percaya bahwa memakai suatu 

sistem akan terbebas dari usaha, ia menemukan perceived ease of use mempunyai 

dampak positif yang signifikan terhadap attitude toward M-internet. Dimana pada 

penelitian tersebut dikatakan attitude memberikan efek dominan signifikan 

terhadap pengembangan intention to use dimana perceived usefulness dan 

perceived ease of use merupakan faktor yang mempengaruhi attitude.  

Schierz (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010) juga menyatakan terdapat pengaruh 

positif signifikan antara perceived ease of use terhadap attitude towards using 
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mobile payment service. Dikatakan bahwa mobile payment services bersaing untuk 

memberikan solusi pembayaran dimana mereka perlu memberikan keuntungan 

ketika berbicara mengenai kemudahan penggunaan. Hal yang sama juga ditemukan 

oleh Mansour (Mansour, Ejelly, & Abdullah, 2016) dimana ditemukan perceived 

ease of use mempunyai pengaruh positif terhadap attitude towards electronic 

banking service yang meliputi ATM, Internet banking dan Mobile banking 

konsumen, dikatakan ketika suatu sistem bank elektronik mudah digunakan maka 

sistem tersebut akan lebih mungkin diterima oleh pengguna yang dimaksudkan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

mobile application. 

2.11.4  Pengaruh perceived ease of use terhadap usage intention 

 Pada penelitian Chiu (Chiu, Lin, & Tang, 2005) ditemukan bahwa perceived 

ease of use secara positif mempengaruhi intention. Jeong & Yoon, (2013) juga 

menyatakan bahwa perceived ease of use mempunyai pengaruh signifikan positif 

terhadap intention to use m-banking, tetapi pada responden yang saat ini memakai 

m-banking perceived ease of use ditemukan terdapat pengaruh positif terhadap 

behavioral intention mereka tetapi pada responden yang tidak memakai m-banking 

tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap m-banking adoption. Luarn & lin 

(Luarn & Lin, 2005) juga menyatakan bahwa perceived ease of use mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap behavioral intention, ia mengatakan karena mobile 

banking menargetkan konsumen dari latar belakang yang berbeda maka disarankan 

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



39 

 
 

 

untuk menarik lebih banyak komsunem untuk memakai mobile banking  maka perlu 

dibuat sistem yang lebih mudah untuk digunakan.  

Wang (Wang et al, 2003) menyatakan bahwa perceived ease of use yang tinggi akan 

menyebabkan behavioral intention to use m-service yang tinggi juga, dalam 

penelitiannya ia menemukan bahwa perceived ease of use mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap behavioral intention. Sejalan dengan penelitian Wang, 

Ramayah (Ramayah et al, 2003) yang menyatakan bahwa perceived ease of use 

terbukti memiliki pengaruh signifikan pada intention to use internet banking pada 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa individu yang merasakan kemudahan 

penggunaan internet banking merasa mereka memerlukan banyak usaha untuk 

mengoperasikan sistem dan mereka akan memakai layanan tersebut. Pikkarainen 

(Pikkarainen et al, 2004) juga menyatakan bahwa perceived ease of use mempunyai 

pengaruh pada acceptance of online banking.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap usage intention. 

2.11.5  Pengaruh perceived ease of use terhadap perceived usefulness 

 Saat seorang konsumen merasakan suatu layanan rumit dan susah untuk 

dipakai maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mengetahui manfaat dari 

sebuah teknologi baru, hal tersebut sejalan dengan penelitian Kleijnen (Kleijnen et 

al, 2003) dimana perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness of mobile services. Wang (Wang et al, 2003) menemukan 

perceived ease of use yang tinggi akan menyebabkan perceived usefulness of m-
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service yang tinggi. Luarn & Lin menyatakan perceived ease of use akan memiliki 

pengaruh positif pada perceived usefulness of mobile banking (Luarn & Lin, 2005). 

Pada penelitian Cheong (Cheong & Park, 2005) dikatakan perceived ease of use 

konsumen mempunyai pengaruh positif pada perceived usefulness. Hal tersebut 

juga dikatakan pada beberapa penelitian lain seperti penelitian oleh Akturan 

(Akturan & Tezcan, 2012) dan Aboelmaged (Aboelmaged & Gebba, 2013), selain 

itu Schierz (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010) juga menemukan bahwa perceived 

ease of use akan memprediksi perceived usefulness mobile payment services. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulness. 

2.11.6  Pengaruh perceived credibility terhadap usage intention 

 Perceived credibility mengacu pada sejauh mana seseorang percaya 

menggunakan m-banking akan terbebas dari kekhawatiran akan keamanan dan 

privasi dimana menurut Jeong (Jeong & Yoon, 2013) perceived credibility 

berpengaruh positif signifikan terhadap consumer intention to use m-banking. 

Luarn (Luarn & Lin, 2005) menyatakan perceived credibility akan berpengaruh 

positif pada behavioral intention to use mobile banking dan ditemukan menjadi 

faktor utama yang berkontribusi mempengaruhi behavioral intention. Hal yang 

sama juga dikatakan pada penelitian Wang (Wang et al, 2003) dimana perceived 

credibility mempunyai pengaruh signifikan terhadap behavioral intention. Agha 

(Agha & Saeed, 2015) mengatakan perceived credibility ditemukan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap customer acceptance dan menjadi faktor kedua yang 

paling signifikan mempengaruhi customer acceptance.  
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Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H6 : Perceived credibility  memiliki pengaruh positif terhadap usage intention. 

2.11.7  Pengaruh the amount of information on mobile credit application 

terhadap usage intention 

 The amount of information on mobile credit apps merupakan jumlah 

informasi meliputi keuntungan dan informasi mengenai aplikasi tersebut, definisi 

tersebut awalnya mengacu pada variabel the amount of information on mobile 

banking pada penelitian Hanudin (Amin, 2007). Pada penelitian tersebut ditemukan 

bahwa the amount of information on mobile credit berpengaruh signifikan positif 

pada usage intention Malaysia bank customer, hal tersebut juga sejalan dengan 

penelitian Sathye (Sathye, 1999) dimana lack of knowledge (awareness) of such 

service and its benefits menjadi salah satu faktor menonjol sebagai hambatan 

konsumen dalam mengadopsi internet banking di Australia.  

Pikkarainen (Pikkarainen et al, 2004) juga mengatakan hal serupa bahwa amount of 

information jelas memiliki pengaruh positif terhadap the use of online banking 

dimana perceived usefulness dan amount of information on online banking 

ditemukan sebagai faktor yang paling mempengaruhi untuk menjelaskan 

penggunaan online banking services. Sejalan dengan Pikkarainen, Laforet (Laforet 

& Li, 2005) menemukan terdapat perbedaan yang signifikan antara pengguna dan 

bukan pengguna dari online dan mobile banking pada tingkat awareness terhadap 

layanan ini, konsumen yang tidak menggunakan sama sekali tidak mengetahui 

layanan tersebut dimana satu per tiga pengguna mengadopsi mobile banking tetapi 

satu per tiga telah mendengar mengenai mobile banking tetapi tidak memakai 
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karena mereka tidak jelas akan keuntungan yang didapatkan, sehingga sejauh 

bersangkutan dengan mobile banking, lack of understanding of its benefits 

ditemukan signifikan.   

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H7 : The amount of information on mobile credit apps memiliki pengaruh positif 

terhadap usage intention. 

2.11.8  Pengaruh attitude toward mobile credit application terhadap usage 

intention 

 Aboelmaged (Aboelmaged & Gebba, 2013) menyatakan semakin positif 

attitude maka behavioral intention akan semakin kuat, dikatakan attitude toward 

sistem tertentu adalah penentu utama dari niat untuk menggunakan sistem tersebut, 

pada penelitiannya ditemukan attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

mobile banking adoption. Pada penelitian Schierz (Schierz, Schilke, & Wirtz, 2010) 

juga ditemukan hal yang sama dimana terdapat pengaruh signifikan dan positif 

antara attitude towards using mobile payment services dan intention to use mobile 

payment services. 

Pada penelitiannya Akturan (Akturan & Tezcan, 2012) menyatakan attitude 

towards using mobile banking berpengaruh positif pada behavioral intention to use 

mobile banking. Sejalan dengan hasil penelitian diatas, Cheong (Cheong & Park, 

2005) juga menyatakan attitude mempunyai pengaruh dominan signifikan terhadap 

pengembangan intention to use. Hal ini juga disebutkan oleh Chiu (Chiu, Lin, & 

Tang, 2005) dimana attitude berpengaruh positif signifikan terhadap online 

purchase intentions. Begitu juga dengan penelitian Kleijnen (Kleijnen, Wetzels, & 
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Ruyter, 2003) yang menemukan attitude to using mobile services berpengaruh 

positif terhadap intention to use mobile services. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H8 : Attitude  memiliki pengaruh positif terhadap usage intention. 

2.12  Model Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, peneliti akan menggunakan model penelitian yang diambil 

dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanudin Amin (Amin, 2007). Peneliti 

memakai model tersebut dengan pertimbangan variabel penelitian yang dapat 

menjelaskan faktor penentu usage intention aplikasi Kredivo. Model ini 

menggambarkan pengaruh antara perceived usefulness, perceived ease of use, 

perceived credibility, dan the amount of information on mobile credit apps terhadap 

attitude toward mobile credit application dan usage intention. Variabel – variabel 

tersebut akan membentuk 8 hipotesis yang disusun untuk meneliti pengaruh antar 

satu variabel dengan variabel yang lain. Berikut merupakan model penelitian yang 

peneliti gunakan. 
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Sumber: (Amin, 2007) 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 

2.13 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

1. (Amin, 2007) Information 

management 
and computer 

security 

An analysis of 

mobile credit card 

usage intentions 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 
terhadap usage 

intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 
usage intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 
perceived 

usefulness 

 Pengaruh 

perceived 
credibility 

terhadap usage 

intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

 Pengaruh the 

amount of 

information on 
mobile credit 

apps terhadap 

usage intention 

2. (Cheong & 

Park, 2005) 

Internet 

Research 

Mobile internet 

acceptance in 

Korea 

 Pengaruh 

attitude toward 

terhadap 

intention to use 

 Pengaruh 

perceived 
usefulness 

terhadap 

attitude toward 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap 
intention  

 Pengaruh 

Perceived ease 

of use terhadap 

attitude toward 

 Pengaruh 

Perceived ease 

of use  

terhadap 
perceived 

usefulness 

3. (Chiu, Lin, & 

Tang, Gender 

differs: 
assessing a 

model of online 

purchase 
intentions in e-

tail service, 

2005) 

International 

Journal of 

Service Industry 

Management 

Gender differs: 

assessing a model 

of online purchase 
intentions in e-tail 

service 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap usage 
intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 
usage attitude 

toward 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 
usage intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

 Pengaruh 

attitude toward  

terhadap usage 

intention 

4. (Jeong & Yoon, 

2013) 

An Empirical 

Investigation on 

Consumer 
Acceptance of 

Mobile Banking 

Services 

Business and 

Management 

Research 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap usage 
intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

usage intention 

 Pengaruh 

perceived 

credibility 

terhadap usage 

intention 

5. (Kleijnen, 

Wetzels, & 

Ruyter, 2003) 

Journal of 

Financial 

Services 

Marketing 

Consumer 

acceptance of 

wireless finance 

 Pengaruh 

attitude 

terhadap 

intention to use 

 Pengaruh 

perceived 
usefulness 

terhadap 

attitude 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap 

intention  

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

attitude 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use  

terhadap 
perceived 

usefulness 

6. (Luarn & Lin, 

2005) 

Computers in 

Human 

Behavior 

Toward an 

understanding of 

the behavioral 

 Pengaruh 

perceived 

credibility 
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No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

intention to use 

mobile banking 

terhadap usage 

intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

perceived 
usefulness 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 
usage intention 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap usage 

intention 

7. (Ramayah, 

Jantan, Mohd , 

Mohnd, & Ling, 

2003) 

Asian Academy 

of Management 

Journal 

Receptiveness of 

Internet Banking by 

Malaysian 
Consumers: The 

Case of Penang 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap usage 
intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

usage intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

perceived 

usefulness 

8. (Wang, Wang, 
Lin, & Tang, 

2003) 

International 
Journal of 

Services 

Industry 

Management 

Determinants of 
user acceptance of 

Internet Banking: 

an empirical study 

 Pengaruh 

perceived 
usefulness 

terhadap usage 

intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

perceived 
usefulness 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

usage intention 

 Pengaruh 

perceived 

credibility 
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No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

terhadap usage 

intention 

9. (Pikkarainen, 
Pikkarainen, 

Karjaluoto, & 

Pahnila, 2004) 

Internet 

Research 

Consumer 
acceptance of 

online banking: an 

extension ofthe 
technology 

acceptance model 

 Pengaruh 

perceived 
usefulness 

terhadap usage 

intention 

 Pengaruh 

perceived ease 

of use terhadap 

usage intention 

 Pengaruh 

perceived 
credibility 

(privacy  & 

security) 
terhadap usage 

intention 

 Pengaruh the 

amount of 
information on 

mobile credit 

apps terhadap 

usage intention 

10. (Schierz, 
Schilke, & 

Wirtz, 2010) 

Electronic 
Commerce 

Research and 

Application 

Understanding 
consumer 

acceptance of 

mobile payment 

services: an 

empirical analysis 

 Pengaruh 

perceived ease of 
use terhadap 

attitude towards 

use 

 Pengaruh 

perceived ease of 
use terhadap 

perceived 

usefulness 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap attitude 
towards use 

 

11. (Akturan & 

Tezcan, 2012) 

Marketing 

Intelligence & 

Planning 

Mobile banking 

adoption of the 

youth market 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap attitude 
toward 
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No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

 Pengaruh 

perceived ease of 

use terhadap 
perceived 

usefulness 

 Pengaruh 

attitude toward 
terhadap usage 

intention 

12. (Aboelmaged & 

Gebba, 2013) 

International 

Journal of 

Business 
Research and 

Development 

Mobile Banking 

Adoption: An 

Examination of 
Technology 

Acceptance Model 

and Theory of 

Planned Behavior 

 Pengaruh 

attitude toward 

terhadap usage 

intention 

 Pengaruh 

perceived 

usefulness 

terhadap attitude 
toward 

 Pengaruh 

perceived ease of 

use terhadap 
perceived 

usefulness 

13 (Sathye, 1999) International 

Journal of Bank 

Marketing 

Adoption of 

Internet banking by 

Australian 
consumers: an 

empirical 

investigation 

 Pengaruh the 

amount of 

information on 

mobile credit 
apps terhadap 

usage intention 

14. (Laforet & Li, 

2005) 

International 

Journal of Bank 

Marketing 

Consumer's 

attitudes towards 

online and mobile 

banking in China 

 Pengaruh the 

amount of 

information on 

mobile credit 
apps terhadap 

usage intention 

15. (Mansour, 

Ejelly, & 

Abdullah, 2016) 

Review of 

International 

Business and 

Strategy 

Consumers' 

attitude towards e-

banking service in 
Islamic banks: the 

case of Sudan 

 Pengaruh 

perceived ease of 

use terhadap 

usage intention 
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