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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab hasil dan pembahasan ini akan dibahas mengenai hasil dari analisis 

kuesioner yang didapat, baik secara deskriptif maupun kuantitatif. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden melalui jawaban responden 

atas pertanyaan kuesioner. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan menghitung 

hasil statistik Covariance Based-Square-Structural Equation Modeling (CB-SEM) 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian dilanjutkan dengan pembahasan 

hasil temuan berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian. 

4.1. Penyusunan Kuesioner Berdasarkan Penentuan Variabel 

Penentuan variabel dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Tao Zhou, Yaobin Lu, dan Bin Wang pada tahun 2010, 

dengan pembahasan mengenai integrasi TTF-UTAUT untuk menjelaskan user 

adoption terhadap mobile banking. Bedasarkan teori yang telah dikembangkan, 

peneliti juga melakukan pengujian model TTF-UTAUT pada mobile banking yang 

berkembang di Indonesia khususnya di wilayah Surabaya. Indikator yang digunakan 

berdasarkan pada teori TTF-UTAUT yang disesuaikan dengan kondisi pada zaman 

ini (gambar 4.1). 
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Gambar 4.1 Skema Indikator dan Hipotesis Model Integrasi TTF-UTAUT 

Adapun keterangan variabel yang digunakan beserta indikatornya adalah : 

a. Variabel eksogen, terdiri dari : 

(i) task characteristics (karakteristik tugas) dengan indikator sebagi penyusun 

kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Mengelola rekening kapan saja di mana saja 

2. Mengirim uang kapan saja di mana saja 

3. Mendapatkan informasi akun secara real time 

(ii) technology characteristics (karakteristik teknologi) dengan indikator sebagi 

penyusun kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk dan Oliveira dkk : 



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   60 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

1. Layanan m-banking real time 

2. Layanan m-banking cepat  

3. Layanan m-banking aman 

 Kedua referensi ini digunakan karena ada indikator dari Zhou yang 

kurang sesuai digunakan. Contohnya pada indikator Layanan m-banking di 

mana-mana (tabel 2.2). Sesuai dengan sifat layanan m-banking yang berbasis 

mobile, maka secara tidak langsung layanan m-banking sudah pasti bisa 

diakses dimanapun. Sehingga indikator tersebut tidak perlu ditambahkan 

pada variabel technology characteristics.  Dikarenakan syarat minimum 

indikator pada CB-SEM, maka perlu penambahan minimal 1 indikator. 

Indikator tambahan tersebut diambil dari penelitian Oliveira, yaitu Layanan 

m-banking cepat (tabel 2.3) 

(iii) social influence (pengaruh sosial) dengan indikator sebagi penyusun 

kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk dan Oliveira dkk : 

1. Tren saat ini 

2. Orang-orang yang berpengaruh 

3. Orang-orang yang penting 

Pada pengolahan data dengan menggunakan pendekatan CB-SEM, 

minimal indikator pada setiap variabel sebanyak 3 butir. Apabila indikator 

yang digunakan kurang dari 3, akan memperbesar kemungkinan terjadi 

model yg unidentified. Zhou dkk hanya menggunakan 2 indikator dalam 

penelitiannya (tabel 2.7) . Untuk itu, peneliti menambahkan indikator dari 
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penelitian yang dilakukan oleh Oliveira dkk. yang digunakan. Indikator 

yang ditambahkan dalam variabel social influence adalah Tren saat ini 

(Tabel 2.8). Indikator tersebut merupakan indikator yang paling sesuai 

menggambarkan seberapa besar lingkungan mempengaruhi suatu individu. 

Adanya dorongan teman dan keluarga sudah termasuk dalam indikator 

orang-orang penting di sekitar. 

(iv) facilitating conditions (kondisi fasilitas yang ada) dengan indikator sebagai 

penyusun kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Sumber daya 

2. Pengetahuan 

3. Dukungan tenaga professional 

b. Variabel endogen, yang terdiri dari : 

(i) task technology fit (kesesuaian tugas-teknologi) dengan indikator sebagi 

penyusun kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Kesesuaian fungsi m-banking dalam menyelesaikan tugas pembayaran 

2. Kesesuaian fungsi m-banking dalam mengelola rekening 

3. Kesesuaian fungsi m-banking secara keseluruhan 

(ii) performance expectancy (ekspektasi kinerja) dengan indikator sebagi 

penyusun kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Persepsi manfaat 

2. Meningkatkan efisiensi 

3. Meningkatkan kenyamanan 
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4. Bekerja lebih cepat 

(iii) effort expectancy (ekspektasi usaha) dengan indikator sebagi penyusun 

kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Ketrampilan penggunaan 

2. Persepsi kemudahan 

3. Kemudahan untuk dipelajari 

4. Kemudahan interaksi 

(iv) user adoption (adopsi pengguna) dengan indikator sebagi penyusun 

kuesioner yang mengadopsi penelitian Zhou dkk : 

1. Penggunaan m-banking untuk mengelola rekening 

2. Penggunaan m-banking untuk mengirim uang 

3. Penggunaan m-banking untuk melakukan pembayaran 

Setelah melakukan penentuan variabel, item pertanyaan dalam kuesioner 

disusun berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam variabel. yang telah 

dibagikan kepada responden. Penyajian data kuesioner penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran kecenderungan atau trend pilihan jawaban responden atas 

pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner, sehingga data yang dihasilkan 

merupakan gambaran nyata dari pengalaman yang dialami dan persepsi dari 

responden mengenai kondisi yang ada menurut penilaian responden 
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4.1.1 Task characteristics (karakteristik tugas) 

Variable task characteristic menggunakan tiga indicator, yaitu TAC1, TAC2 

dan TAC3, yang mendefinisikan tingkat dimana seorang individu menyadari bahwa 

dengan menggunakan sistem tersebut apakah kebutuhan akan tugas yang diinginkan 

sudah terpenuhi. Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner dijabarkan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Kuesioner Task Characteristic 

No Pertanyaan 

TAC1 Saya perlu mengelola rekening saya kapan saja dan dimana saja. 

TAC2 Saya perlu mengirim uang kapan saja dan dimana saja 

TAC3 Saya perlu mendapatkan informasi akun secara cepat dan tepat  

 

4.1.2 Technology Characteristics (karakteristik teknologi) 

Variabel technology characteristics mengukur tiga indicator, yaitu TEC1, 

TEC2, dan TEC3, yang diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menyakini 

bahwa sistem yang digunakan memberikan manfaat bagi individu tersebut. 

Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner dijabarkan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Kuesioner Technology Characteristics 

No Pertanyaan 

TEC1 m-banking menyediakan layanan perbankan yang real time 

TEC2 m-banking menyediakan layanan perbankan secara cepat dan tepat  

TEC3 m-banking menyediakan layanan perbankan yang aman 

4.1.3 Task technology fit (Kesesuaian Tugas dengan Teknologi) 

Variabel task technology fit menggunakan tiga indikator dalam pengukurannya, 

yaitu TTF1, TTF2 dan TTF3. Variabel ini mendefinisikan tingkat dimana seorang 



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   64 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

individu merasa bahwa sistem yang digunakan apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan akan tugas yang diinginkan serta bermanfaat untuk membantunya dalam 

menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner 

dijabarkan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Kuesioner Task Technology Fit 

No Pertanyaan 

TTF1 Fungsi m-banking cukup membantu dalam menyelesaikan tugas 

pembayaran 

TTF2 Fungsi m-banking dalam mengelola rekening sesuai dengan kebutuhan 

saya. 

TTF3 Secara keseluruhan, fungsi m-banking sudah memenuhi segala aktivitas 

perbankan 

 

4.1.4 Performance Expectancy  (Ekspektasi Kinerja) 

 Performance Expectancy diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu PEE1, 

PEE2, PEE3 dan PEE4. Setiap indicator mendefinisikan tingkat dimana seorang 

individu menyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu 

meningkatkan kinerjanya. Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner dijabarkan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Kuesioner Performance Expectancy 

No Pertanyaan 

PEE1 Layanan m-banking bermanfaat bagi saya. 

PEE2 Layanan m-banking meningkatkan efisiensi transaksi perbankan 

saya. 

PEE3 Layanan m-banking meningkatkan kenyamanan saya dalam 

bertransaksi 

PEE4 Layanan m-banking memungkinkan saya melakukan transaksi 

pebankan lebih cepat 
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4.1.5 Effort Expectancy (Ekspektasi Usaha) 

 Dalam pengukurannya, effort expectancy menggunakan empat indikator, yaitu 

EFE1, EFE2, EFE3 dan EFE4 yang menggambarkan tingkat kemudahan penggunaan 

sistem yang akan dapat mengurangi usaha individu dalam melakuan pekerjaannya. 

Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner dijabarkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Kuesioner Effort Expectancy 

No Pertanyaan 

EFE1 Saya dapat menggunakan layanan m-banking dengan terampil (lihai 

dalam menggunakan layanan m-banking). 

EFE2 Secara keseluruhan, layanan m-banking mudah digunakan.  

EFE3 Saya merasa layanan m-banking mudah dipelajari 

EFE4 Interaksi (tampilan) layanan m-banking dapat saya pahami dengan 

mudah dan jelas. 

4.1.6 Social Influence (Pengaruh Sosial) 

 Indikator-indikator yang terdapat dalam social influence meliputi SOI1, SOI2 dan 

SOI3. Indikator tersebut menjelaskan suatu tingkat dimana seorang individu 

menganggap bahwa orang yang berada disekitarnya berpengaruh terhadap dirinya 

dalam menggunakan sistem tersebut. Pernyataan dari setiap indikator pada kuesioner 

dijabarkan pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Kuesioner Social Influence 

No Pertanyaan 

SOI1 Saya menggunakan layanan m-banking karena pengaruh trend saat ini. 

SOI2 Saya menggunakan layanan m-banking dikarenakan pengaruh orang-

orang penting di sekitar saya, misalnya orang tua, atasan di tempat 

kerja, partner dsb. 

SOI3 Teman dan keluarga saya menganggap penggunaan m-banking itu 

penting. 

 

4.1.7 Facilitating Conditions (Kondisi yang memfasilitasi) 

 Facilitating Conditions menggunakan tiga indikator pengukuran, meliputi FAC1, 

FAC2 dan FAC3. Ketiga indikator tersebut menjelaskan tentang ketersediaan sumber 

daya yang ada untuk mendukung dirinya dalam penggunaan sistem. Pernyataan dari 

setiap indikator pada kuesioner dijabarkan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Kuesioner Facilitating Conditions 

No. Pertanyaan 

FAC1 Saya mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan 

layanan m-banking 

FAC2 Saya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan 

layanan m-banking 

FAC3 Ada tenaga professional (call center) untuk membantu kesulitan pada 

penggunaan layanan m-banking. 

 

4.1.8 User Adoption (Adopsi Pengguna) 

 User Adoption menggunakan indikator USE1, USE2 dan USE3 untuk 

menjelaskan evaluasi pengguna dari sistem tersebut mengenai apa yang dirasakan 

oleh pengguna setelah menggunakannya. Pernyataan dari setiap indikator pada 

kuesioner dijabarkan pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Kuesioner User Adoption 

No Pertanyaan 

USE1 
Saya sering menggunakan layanan m-banking untuk mengelola 

rekening tabungan saya. 

USE2 
Setiap kali melakukan transaksi perbankan, saya sering menggunakan 

layanan m-banking untuk melakukan pengiriman uang  

USE3 
Setiap kali melakukan transaksi perbankan, saya sering menggunakan 

layanan m-banking untuk melakukan pembayaran 

 

4.2. Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner 

 Data responden diperoleh melalui pengisian kuesioner yang disebarkan 

kepada responden melalui online maupun offline dengan menggunakan teknik 

sampling gabungan, yaitu consecutive sampling dan convenience sampling. Data 

yang telah diperoleh sebanyak 222 responden. Responden dalam penelitian ini adalah 

pengguna m-banking di wilayah Surabaya.  

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden 

Profil responden meliputi beberapa informasi, yaitu jenis kelamin responden 

yang terbagi menjadi dua kategori, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia 

responden yang dibagi menjadi dua kategori kelompok usia berdasarkan cut off point 

median usia responden yaitu 22 tahun, serta wilayah persebaran pengguna m-banking 

di Surabaya meliputi Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya 

Utara dan Surabaya Selatan.  

Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah responden perempuan 

lebih banyak dibandingkan jumlah responden laki-laki. Jumlah responden perempuan 

sebanyak 130 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 92 orang. Untuk kategori usia, 
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diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berada pada kelompok usia ≥22 tahun 

yakni sebanyak 154 orang, sedangkan responden dengan kelompok usia <22 tahun 

sebanyak 68 orang. Selain itu profil responden berdasarkan wilayah, diketahui bahwa 

responden terbanyak berada di wilayah Surabaya bagian timur, disusul dengan 

wilayah Surabaya bagian selatan, barat pusat dan utara dengan jumlah responden 

masing-masing wilayah sebesar 96, 49, 30, 25 dan 22. Untuk lebih detail, profil 

responden tersaji dalam Tabel 4.9. 

Tabel 4.9  Profil Responden 

Keterangan Total Prosentase 

Jumlah Sampel  222 100% 

Jenis Kelamin : 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

92 

130 

 

41.4% 

58.6% 

Usia : 

< 22 tahun 

≥ 22 tahun 

 

68 

156 

 

30.6% 

69.4% 

Wilayah Surabaya: 

Pusat 

Barat 

Timur 

Utara 

Selatan 

 

25 

30 

96 

22 

49 

 

11.3% 

13.5% 

43.2% 

9.9% 

22.1% 

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

 Analisis statistik deskriptif variabel dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kecenderungan jawaban responden atas pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. 

Pada kuesioner, tersedia lima kategori pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju 

(STS) dengan skala 1, Tidak Setuju (TS) dengan skala 2, Setuju (S) dengan skala 3, 
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dan Sangat Setuju (SS) dengan skala 4. Data yang disajikan akan merepresentasikan 

hasil jawaban responden terhadap masing-masing indikator pada setiap variabel. 

1. Frekuensi jawaban variabel task characteristics (TAC) 

Variable task characteristic mendefinisikan tingkat dimana seorang individu 

menyadari bahwa dengan menggunakan sistem tersebut apakah kebutuhan akan 

tugas yang diinginkan sudah terpenuhi. Frekuensi jawaban responden pada 

variabel task characteristic disajikan pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Analisis Statistik task characteristic 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

TAC1 3 1.4 16 7.2 124 55.9 79 35.6 3 

TAC2 5 2.3 29 13.1 123 55.4 65 29.3 3 

TAC3 3 1.4 12 5.4 141 63.5 66 29.7 3 

 

Berdasarkan nilai modus pada tabel 4.10, pilihan jawaban terbanyak pada 

ketiga indikator adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa 

tugas dari m-banking sudah memenuhi kebutuhan responden.  

2. Frekuensi jawaban variabel technology characteristics (TEC) 

Variabel technology characteristics diartikan sebagai tingkat dimana seorang 

individu menyakini bahwa sistem yang digunakan memberikan manfaat bagi 

individu tersebut. Frekuensi jawaban responden pada variabel technology 

characteristics disajikan pada Tabel 4.11 
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Tabel 4.11 Analisis Statistik technology characteristics 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

TEC1 1 0.5 11 5.0 121 54.5 89 40.1 3 

TEC2 1 0.5 11 5.0 121 54.5 89 40.1 3 

TEC3 4 1.8 21 9.5 128 57.7 69 31.1 3 

 

Berdasarkan nilai modus pada tabel 4.11, pilihan jawaban terbanyak pada 

indikator TEC1, TEC2, dan TEC3 adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden merasakan manfaat dari penggunaan m-banking. 

3. Frekuensi jawaban variabel task technology fit (TTF) 

Variabel task technology fit mendefinisikan suatu tingkat dimana seorang 

individu merasa bahwa sistem yang digunakan apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan akan tugas yang diinginkan serta bermanfaat untuk membantunya 

dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan. Frekuensi jawaban responden pada 

variabel task technology fit disajikan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Analisis Statistik task technology fit 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

TTF1 5 2.3 9 4.1 125 56.3 83 37.4 3 

TTF2 3 1.4 14 6.3 154 69.4 51 23.0 3 

TTF3 3 1.4 24 10.8 150 67.6 45 20.3 3 

Berdasarkan nilai modus pada tabel 4.12, pilihan jawaban terbanyak pada 

semua indikator variabel TTF adalah setuju. Dapat dikatakan bahwa sebagian 
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besar kebutuhan yang diinginkan responden sudah tersedia dalam m-banking 

sehingga responden merasakan manfaat dari penggunaan m-banking tersebut. 

4. Frekuensi jawaban variabel performance expectancy (PEE) 

Variabel Performance Expectancy mendefinisikan suatu tingkat dimana 

seorang individu menyakini bahwa dengan menggunakan sistem akan membantu 

meningkatkan kinerjanya. Frekuensi jawaban responden pada variabel 

Performance Expectancy disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Analisis Statistik Performance Expectancy 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

PEE1 0 0 4 1.8 110 49.5 108 48.6 3 

PEE2 2 0.9 11 5.0 134 60.4 75 33.8 3 

PEE3 0 0 14 6.3 158 71.2 50 22.5 3 

PEE4 0 0 4 1.8 139 62.6 79 35.6 3 

 

Bedasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dalam variabel Performance 

Expectancy terdapat tiga indikator dimana responden tidak ada yang memilih 

jawaban sangat tidak setuju, yaitu indikator PEE1, PEE3 dan PEE4. Frekuensi 

pilihan jawaban terbanyak dari semua indikator pada variabel Performance 

Expectancy adalah setuju. Hal itu berarti sebagian besar responden merasa 

bahwa penggunaan m-banking dapat meningkatkan kinerja responden dalam 

melakukan tugas perbankan. 
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5. Frekuensi jawaban variabel effort expectancy (EFE) 

Variabel effort expectancy menggambarkan tingkat kemudahan penggunaan 

sistem yang akan dapat mengurangi usaha individu dalam melakuan 

pekerjaannya. Frekuensi jawaban responden pada variabel effort expectancy 

disajikan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Analisis Statistik effort expectancy 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

EFE1 9 4.1 41 18.5 124 55.9 48 21.6 3 

EFE2 2 0.9 24 10.8 132 59.5 64 28.8 3 

EFE3 4 1.8 28 12.6 160 72.1 30 13.5 3 

EFE4 4 1.8 23 10.4 137 61.7 58 26.1 3 

 

Bedasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai modus pada keempat 

indikator dalam variabel effort expectancy adalah setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden mempunyai persepsi yang sama dalam 

merasakan kemudahan penggunaan m-banking.  

6. Frekuensi jawaban variabel social influence (SOI) 

Variabel social influence menjelaskan suatu tingkat dimana seorang individu 

menganggap bahwa orang yang berada disekitarnya berpengaruh terhadap 

dirinya dalam menggunakan sistem tersebut. Frekuensi jawaban responden pada 

variabel social influence disajikan pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Analisis Statistik social influence 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

SOI1 14 6.3 79 35.6 80 36.0 49 22.1 3 

SOI2 9 4.1 57 25.7 100 45.0 56 25.2 3 

SOI3 4 1.8 46 20.7 117 52.7 55 24.8 3 

 

Dari tabel 4.15 distribusi frekuensi variabel social influence jika dilihat dari 

nilai modus, pilihan jawaban terbanyak pada masing-masing indikator adalah  

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari 50% responden merasa apabila 

lingkungan disekitarnya mempengaruhi dirinya terhadap penggunaan layanan m-

banking. 

7. Frekuensi jawaban variabel facilitating conditions (FAC) 

Variabel Facilitating Conditions menjelaskan tentang ketersediaan sumber 

daya yang ada untuk mendukung dirinya dalam penggunaan sistem. Frekuensi 

jawaban responden pada variabel Facilitating Conditions disajikan pada Tabel 

4.16. 

Tabel 4.16 Analisis Statistik Facilitating Conditions 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

FAC1 2 .9 17 7.7 147 66.2 56 25.2 3 

FAC2 5 2.3 27 12.2 139 62.6 51 23.0 3 

FAC3 6 2.7 22 9.9 145 65.3 49 22.1 3 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   74 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

Dari tabel 4.16 distribusi frekuensi variabel facilitating conditions jika dilihat 

dari nilai modus, pilihan jawaban terbanyak pada indikator FC1, FC2, dan FC3 

adalah setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mempunyai 

persepsi yang sama bahwa mereka telah memiliki sumberdaya, dan pengetahuan 

yang cukup untuk bisa menggunakan layanan m-banking. 

8. Frekuensi jawaban variabel user adoption (USE) 

Variabel User Adoption menjelaskan evaluasi pengguna dari sistem tersebut 

mengenai apa yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakannya. 

Frekuensi jawaban responden pada variabel User Adoption disajikan pada Tabel 

4.17. 

Tabel 4.17 Analisis Statistik User Adoption 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Modus 

 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(S) 

4 

(SS) 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % 

USE1 7 3.2 39 17.6 117 52.7 59 26.6 3 

USE2 9 4.1 48 21.6 95 42.8 70 31.5 3 

USE3 11 5.0 44 19.8 120 54.1 47 21.2 3 

Bedasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa frekuensi pilihan jawaban 

terbanyak dari semua indikator pada variabel User Adoption adalah setuju. Hal 

itu menunjukkan adanya kecenderungan positif terhadap pemanfaatan m-banking 

oleh responden untuk melakukan tugas perbankan. 
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4.3. Pengolahan Data Penelitian 

 Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan 

metode CB-SEM. Software yang digunakan untuk pengolahan CB-SEM adalah 

AMOS. Setelah melakukan pengecekan data kuesioner, data ditabulasikan dalam file 

excel untuk dapat langsung diinputkan dalam AMOS. Tipe file yang dapat diinputkan 

dalam AMOS bias berupa file excel atau spss.  

4.3.1. Measurement Model (Confirmatory Factor Analysis) 

Proses measurement model merupakan suatu proses dari uji CFA yaitu 

confirmatory factor analysis. CFA berfungsi untuk mengidentifikasi apakah indikator 

merupakan konstrak dari variabel penelitian atau dengan kata lain indikator–indikator 

tersebut merupakan satu kesatuan atau memiliki unidimensionalitas. Uji CFA 

dilakukan pada masing–masing variabel. Uji CFA dibagi menjadi dua yaitu pada 

variabel eksogen dan variabel endogen. 
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A. Analisis Factor Konfirmatori Variabel Endogen 

 

Gambar 4.2 Model pengukuran Variabel Endogen dengan CB-SEM 

Hasil estimasi pengukuran model atau measurement model pada gambar 4.2 

dengan menggunakan metode estimasi Maximum Likelihood pada AMOS dirangkum 

dalam tabel 4.18. Hasil perhitungan menunjukkan untuk kreteria GFI, RMSEA, 

RMR, CFI dan NFI memberikan indeks kesesuaian yang sesuai dengan batas yang 

direkomendasikan. Namun pada kriteria AGFI dan TLI, nilai indeks hampir 

mendekati batas minimum yang direkomendasikan, jadi bisa dikatakan nilai AGFI 

dan TLI masuk dalam kategori fit model. Sedangkan indeks chi square dan cmindf 

menunjukkan hasil yang tidak fit model. Secara keseluruhan ada 7 indeks yang 

menunjukkan hasil fit model. Dari berbagai indeks kesesuaian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa model pengukuran atau measurement model pada konstruk 

endogen yang diajukan fit  atau mempunyai kesesuaian yang baik karena ada 7 

kreteria goodness of fit telah fit sehingga tidak diperlukan adanya eliminasi indikator 

dari masing – masing variabel pada model. 

Tabel 4.18 Indeks Kesesuaian Model Pada Tahap Measurement Endogen 

Goodness of Fit Measure Nilai Indeks 
Cut off-

value 
Keterangan 

Chi-square of estimate model 171.3    

Probability Level 0,000 > 0,05 Tidak fit model 

Cmindf 2,412 < 2 Tidak fit model 

Goodness of Index (GFI) 0,903 > 0,9 Fit model 

Adjusted Goodness of Index (AGFI) 0,857 > 0,9 Fit model 

RMSEA 0,081 < 0,1 Fit model 

RMR 0.022 < 0,05 Fit model 

Tucker-Lewis Index (TLI) 0.893 > 0,9 Fit model 

Comparative Fit Index (CFI) 0.917 > 0,9 Fit model 

Normo Fit Index (NFI) 0.868 > 0,9 Fit model 

 

Setelah model pengukuran atau measurement model terpenuhi maka analisis 

tahap selanjutnya dapat dilakukan. Uji – uji tahap selanjutnya adalah validitas 

konstruk. Uji validitas konstruk merupakan uji untuk memastikan bahwa indikator 

merupakan konstruk dari variabel – variabel laten yang diteliti. Uji validitas konstruk 

ini  merupakan uji untuk memastikan bahwa indikator telah membentuk satu kesatuan 

pada masing – masing konstruk variable laten. 

Indikator dipastikan telah memenuhi asumsi validitas konvergen apabila nilai 

critical ratio (CR) nya lebih besar dari dua kali nilai standard error (S.E). Atau 

dengan menghitung parameter yang lain yaitu nilai probabilitas dari indikator kurang 
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dari 0,05. Untuk memastikan indikator tersebut telah memenuhi dua syarat tersebut 

dapat dilihat hasil output dari AMOS pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Konstruk Endogen 

Indikator 
 

Variabel Estimate S.E. C.R. P 

TTF1 <--- TTF 1.000 
   

TTF2 <--- TTF 1.017 .186 5.476 *** 

TTF3 <--- TTF .583 .129 4.509 *** 

PEE4 <--- PEE 1.000 
   

PEE3 <--- PEE 1.015 .109 9.322 *** 

PEE2 <--- PEE .986 .121 8.130 *** 

PEE1 <--- PEE .990 .114 8.692 *** 

EFE4 <--- EFE 1.000 
   

EFE3 <--- EFE .882 .082 10.715 *** 

EFE2 <--- EFE .909 .092 9.846 *** 

EFE1 <--- EFE 1.055 .110 9.609 *** 

USE1 <--- USE 1.000 
   

USE2 <--- USE 1.276 .124 10.310 *** 

USE3 <--- USE 1.149 .115 9.982 *** 

  Keterangan : *** p = 0.001 

 Tabel 4.19 menunjukkan bahwa seluruh indikator baik dan mempunyai nilai 

CR yang lebih besar dari 2 x nilai standar error, probabilitas dari masing – masing 

indikator juga kurang dari 0,05. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh indikator 

variabel telah memenuhi syarat validitas konstruk. 

 Setelah dipastikan bahwa indikator variabel endogen merupakan konstruk 

penyusun variabel endogen, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui nilai faktor 

loading dari masing – masing indikator variabel endogen. Nilai faktor loading 

menunjukkan posisi indikator diantara indikator lainnya dalam satu variabel.  
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Tabel 4.20 Nilai Loading Factor Konstruk Endogen 

Indikator 
 

Variabel Nilai Loading Factor 

TTF1 <--- TTF .620 

TTF2 <--- TTF .767 

TTF3 <--- TTF .403 

PEE4 <--- PEE .656 

PEE3 <--- PEE .679 

PEE2 <--- PEE .582 

PEE1 <--- PEE .627 

EFE4 <--- EFE .760 

EFE3 <--- EFE .761 

EFE2 <--- EFE .701 

EFE1 <--- EFE .684 

USE1 <--- USE .683 

USE2 <--- USE .810 

USE3 <--- USE .778 

 

Tabel 4.20 menunjukkan loading faktor dari variabel TTF, semuanya bernilai 

lebih dari 0,4. Nilai loading faktor terbesar pada indikator TTF2 dengan nilai 0,767, 

sedangkan nilai loading faktor terkecil pada indikator TTF3 dengan nilai 0.403. 

Loading faktor dari variabel PEE semunya bernilai lebih dari 0,4. Nilai loading faktor 

terbesar pada indikator PEE3 dengan nilai 0,679, sedangkan nilai loading faktor 

terkecil pada indikator PEE2  dengan nilai 0,582. Untuk variabel EFE, semua nilai 

loading factor di atas 0,4. Nilai loading factor terbesar terdapat pada indikator EFE3 

dengan nilai 0,761, sedangkan nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator 

EFE1 dengan nilai 0,684. Sama halnya dengan nilai loading factor pada USE, semua 

bernilai lebih dari 0,4, Nilai loading factor terbesar terdapat pada indikator USE2 

dengan nilai 0,810, sedangkan nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator 
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USE1 dengan nilai 0,683. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang 

merefleksikan setiap variabel endogen tersebut merupakan satu kesatuan indikator 

yang diteliti 

B. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Eksogen 

 

Gambar 4.3 Model pengukuran Variabel Eksogen dengan CB-SEM 

Hasil estimasi pengukuran model atau measurement model tahap awal pada 

variabel eksogen (gambar 4.3) dengan menggunakan metode estimasi Maximum 

Likelihood yang dihasilkan oleh AMOS ditunjukkan pada tabel 4.21. Hampir seluruh 

kriteria Goodness of fit memberikan indeks kesesuaian yang melampaui batas yang 

direkomendasikan, kecuali RMR. Namun pada kriteria GFI dan CFI, nilai indeks 

hampir mendekati batas minimum yang direkomendasikan, jadi bias dikatakan nilai 
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GFI dan CFI masuk dalam kategori fit model. Mengacu pada pendapat Solimun 

(2002) yang menyatakan  bahwa berdasarkan prinsip parsimony, jika ada salah satu 

atau dua kreteria fit model telah terpenuhi maka model telah dinyatakan fit. Dari 

berbagai indeks kesesuaian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pengukuran atau 

measurement model pada konstruk endogen yang diajukan fit  atau mempunyai 

kesesuaian yang baik karena ada 3 kreteria goodness of fit yang memenuhi sehingga 

tidak diperlukan adanya eliminasi indikator dari masing – masing variabel. 

Tabel 4.21 Indeks Kesesuaian Model Pada Tahap Measurement Eksogen 

Goodness of Fit Measure Nilai Indeks 
Cut off-

value 
Keterangan 

Chi-square of estimate model 164.3    

Probability Level 0,000 > 0,05 Tidak fit model 

Cmindf 3,422 < 2 Tidak fit model 

Goodness of Index (GFI) 0,899 > 0,9 Fit model 

Adjusted Goodness of Index (AGFI) 0,837 > 0,9 Tidak fit model 

RMSEA 0,107 < 0,1 Tidak fit model 

RMR 0.028 < 0,05 Fit model 

Tucker-Lewis Index (TLI) 0.833 > 0,9 Tidak fit model 

Comparative Fit Index (CFI) 0.879 > 0,9 Fit model 

Normo Fit Index (NFI) 0.840 > 0,9 Tidak fit model 

 

Untuk memastikan indikator tersebut telah memenuhi uji validitas konstruk, 

hasil dapat dilihat pada tabel 4.22. Tabel menunjukkan bahwa seluruh indikator baik 

pada setiap variabel eksogen dan mempunyai nilai critical ratio (CR) yang lebih 

besar dari 2 x nilai standard error (S.E.) serta probabilitas dari masing – masing 

indikator kurang dari 0,05. Dapat dipastikan bahwa seluruh indikator pada setiap 

variabel telah memenuhi syarat validitas konstruk. 
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Tabel 4.22 Hasil Uji Validitas Konstrak Eksogen 

Indikator 
 

Variabel Estimate S.E. C.R. P 

TAC3 <--- TAC 1.000 
   

TAC2 <--- TAC 1.552 .195 7.947 *** 

TAC1 <--- TAC 1.303 .171 7.608 *** 

TEC3 <--- TEC 1.000 
   

TEC2 <--- TEC .855 .097 8.848 *** 

TEC1 <--- TEC .568 .097 5.882 *** 

SOI3 <--- SOI 1.000 
   

SOI2 <--- SOI 1.135 .102 11.180 *** 

SOI1 <--- SOI .887 .107 8.274 *** 

FAC3 <--- FAC 1.000 
   

FAC2 <--- FAC 1.399 .192 7.285 *** 

FAC1 <--- FAC 1.230 .174 7.052 *** 

    Keterangan : *** p = 0.001 

Setelah dipastikan bahwa indikator variabel eksogen merupakan konstrak 

penyusun variabel eksogen, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui nilai faktor 

loading dari masing – masing indikator variabel eksogen. Nilai loading factor 

menunjukkan posisi indikator diantara indikator lainnya dalam satu variabel.  

Berdasrkan nilai loading faktor pada Tabel 4.23, loading faktor dari variabel 

TAC semunya bernilai lebih dari 0,4. Nilai loading faktor terbesar pada indikator 

TAC2 dengan nilai 0,785, sedangkan nilai loading faktor terkecil pada indikator 

TAC3 dengan nilai 0.602. Loading faktor dari variabel TEC semunya bernilai lebih 

dari 0,4. Nilai loading faktor terbesar pada indikator TEC3 dengan nilai 0,730, 

sedangkan nilai loading faktor terkecil pada indikator TEC1  dengan nilai 0,450. 

Untuk variabel SOI, semua nilai loading factor di atas 0,4. Nilai loading factor 
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terbesar terdapat pada indikator SOI3 dengan nilai 0,822, sedangkan nilai loading 

factor terkecil terdapat pada indikator SOI1 dengan nilai 0,588. Sama halnya dengan 

nilai loading factor pada FAC, semua bernilai lebih dari 0,4, Nilai loading factor 

terbesar terdapat pada indikator FAC2 dengan nilai 0,768, sedangkan nilai loading 

factor terkecil terdapat pada indikator FAC3 dengan nilai 0,538. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa semua indikator yang ada pada variabel eksogen tersebut 

merupakan satu kesatuan indikator yang diteliti. 

Tabel 4.23 Nilai Loading Factor Konstruk Eksogen 

Indikator 
 

Variabel Nilai Loading Factor 

TAC3 <--- TAC .602 

TAC2 <--- TAC .785 

TAC1 <--- TAC .713 

TEC3 <--- TEC .730 

TEC2 <--- TEC .695 

TEC1 <--- TEC .450 

SOI3 <--- SOI .822 

SOI2 <--- SOI .813 

SOI1 <--- SOI .588 

FAC3 <--- FAC .538 

FAC2 <--- FAC .768 

FAC1 <--- FAC .716 

 

Setelah dipastikan bahwa seluruh indikator dari variabel laten  merupakan 

konstruk dari variabel laten maka tahap selanjutnya melakukan uji validitas 

deskriminan. Validitas diskriminan juga perlu dilakukan agar skala yang digunakan 

tidak memiliki dua konstruk yang mengukur hal yang sama. Untuk mengetahuinya 

maka korelasi antar konstruk harus < 0,90. Apabila antar konstruk mencapai 0,90 
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atau lebih maka akan terjadi multikolinieritas antar konstruk (Kline, 1998 dalam 

Astuti, 2001:186). Pengukuran validitas deskriminan yang paling utama adalah pada 

konstruk eksogen. 

Tabel 4.24 Hasil Uji Validitas Deskriminan Pada Konstruk Eksogen 

Variabel 
 

Variabel Nilai Korelasi  

TAC <--> FAC .781 

TAC <--> SOI .331 

TAC <--> TEC .709 

TEC <--> FAC .819 

TEC <--> SOI .730 

SOI <--> FAC .665 

 

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

karena masing-masing konstruk mengukur hal yang berbeda. Hal ini terbukti dari 

nilai korelasi antar konstruk yang bernilai kurang dari 0,90.  

4.3.2. Structural Equation Model (SEM) pada AMOS 

Setelah tahap measurement model terpenuhi tahap berikutnya adalah 

structural equation model. Tahapan structural model ini berfungsi untuk memastikan 

model telah sesuai dengan data dan memastikan ada tidaknya pengaruh antar variable 

yang diteliti. Pada pengujian structural model ini juga menggunakan estimasi model 

Maximum Likelihood. Namun sebelum dilakukan uji pada tahap structural model 

maka dipastikan sudah memenuhi beberapa asumsi diantara outlier univariat dan 

multivariat, asumsi normalitas dan multikolinieritas dan singularitas. Berikut hasil 

selengkapnya. 
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A. Uji Outlier 

Uji outlier terdiri dari outlier univariate dan multivariate. Outlier univariate 

dilakukan dengan mengamati nilai Z-score. Data dikatakan tidak terjadi outlier jika 

mempunyai nilai minimum dan maksimum Z-score kurang dari + 3 (Ferdinand, 

1999). Pengujian outlier secara univariate ini dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS (lihat tabel 4.25). 

Tabel 4.25 Hasil Uji Outlier Univariate 

Rata-rata Indikator MIN MAX 

ZRata_TAC 4.10455 1.500979 

ZRata_TEC 4.06538 1.480022 

ZRata_TTF 4.57495 1.763991 

ZRata_PEE 2.62933 1.712839 

ZRata_EFE 3.78978 1.751367 

ZRata_SOI 2.32885 1.671188 

ZRata_FAC 4.10916 1.772000 

ZRata_USE 2.98542 1.523172 

Hasil pengujian outlier menunjukkan ada beberapa indikator yang mempunyai 

batas minimum lebih dari -3 yaitu pada ZRata_TAC, ZRata_TEC, ZRata_TTF, 

ZRata_EFE, dan ZRata_FAC sehingga data pada indikator tersebut harus dieliminasi 

dari model. Data yang dieliminasi adalah pada sampel ke 158, 208 dan 211. Setelah 

uji outlier univariate sudah terpenuhi, dilakukan uji outlier multivariate untuk 

mengetahui uji outlier secara multivariate yang bisa dilihat pada hasil pengujian SEM 

pada AMOS pada bagian Observations farthest from the centroid (Mahalanobis 

distance). Pada hasil pengolahan SEM, data yang outlier berada pada sampel 35, 36, 

57, 96 dan 116. 
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B. Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Tujuan 

digunakannya uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh mempunyai distriibusi (sebaran) yang normal atau tidak. Jika distribusi data 

normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah jenis uji yang termasuk dalam 

statistic parametik, namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka 

menggunakan statistic non parametik. 

Untuk melakukan uji normalitas pada AMOS dapat diketahui dari nilai 

skewness dan kurtosis. Uji normalitas yang harus dipenuhi adalah normalitas 

univariate dan multivariat. Uji normalitas menggunakan skewness (kemencengan) dan 

kurtosis (keruncingan). Data dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai CR 

skewness dan kurtosis berada pada kisaran + 2,58 baik secara univariate dan 

multivariate.  

Berdasarkan table 4.26, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas secara 

univariate dan multivariate tidak terpenuhi. Diketahui bahwa nilai CR baik pada 

skewness maupun kurtosis mempunyai nilai lebih dari 2,58. Artinya, masing – masing 

indikator mempunyai kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) yang tidak 

membentuk pola kurva normal.  

 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   87 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

Tabel 4.26 Hasil Uji Normalitas 

Variable Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. 

USE3 1.000 4.000 -.408 -2.438 .058 .174 

USE2 1.000 4.000 -.332 -1.981 -.702 -2.097 

USE1 1.000 4.000 -.435 -2.595 -.024 -.073 

FAC1 2.000 4.000 .057 .338 -.085 -.255 

FAC2 2.000 4.000 -.023 -.135 -.178 -.532 

FAC3 1.000 4.000 -.305 -1.819 .788 2.352 

SOI1 1.000 4.000 -.021 -.128 -.870 -2.597 

SOI2 1.000 4.000 -.265 -1.580 -.599 -1.787 

SOI3 1.000 4.000 -.121 -.722 -.688 -2.054 

EFE1 1.000 4.000 -.377 -2.249 .122 .364 

EFE2 2.000 4.000 -.083 -.496 -.385 -1.150 

EFE3 1.000 4.000 -.179 -1.069 1.293 3.862 

EFE4 1.000 4.000 -.202 -1.204 .199 .595 

PEE1 2.000 4.000 -.213 -1.271 -1.318 -3.936 

PEE2 1.000 4.000 -.230 -1.375 .302 .901 

PEE3 2.000 4.000 .317 1.896 .299 .894 

PEE4 2.000 4.000 .283 1.693 -.969 -2.894 

TTF3 2.000 4.000 .047 .280 .175 .523 

TTF2 2.000 4.000 .292 1.742 .189 .566 

TTF1 1.000 4.000 -.691 -4.128 1.284 3.833 

TEC1 1.000 4.000 -.393 -2.348 .138 .414 

TEC2 2.000 4.000 -.181 -1.083 -.732 -2.186 

TEC3 1.000 4.000 -.424 -2.535 .369 1.102 

TAC1 1.000 4.000 -.357 -2.130 .004 .012 

TAC2 1.000 4.000 -.373 -2.230 .004 .013 

TAC3 1.000 4.000 -.141 -.843 .528 1.578 

Multivariate  
    

80.899 15.507 
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C. Uji Multikolinieritas dan Singularitas 

Multikolinieritas dapat dideteksi dari uji diskriminan. Untuk mengetahuinya 

maka korelasi antar konstruk harus < 0,90. Apabila antar konstruk mencapai 0,90 

atau lebih maka akan terjadi multikolinieritas antar konstruk. Berdasarkan table 4.27, 

diketahui bahwa nilai korelasi PEE<-->USE dan PEE<-->EFE lebih dari 0,9. Dapat 

dikatakan bahwa konstruk tersebut mengalami multikolinieritas antara variabel 

tersebut. Jika data tersebut mengalami multikolinieritas, berarti data tersebut tidak 

singular. 

Pada notes for model (Lampiran 3), nilai degree of freedom > 0, dengan kata 

lain model bisa dilanjutkan ke estimasi dan pengujian hipotesis. Nilai chi-square 

sebesar 860.912 pada probability level 0.000. Berdasarkan hasil chi-square, hipotesa 

nol yang menyatakan model sama dengan data empiris ditolak yang berarti model 

tidak fit. Oleh karena itu, dicari ukuran model fit yang lain, yaitu GFI,AGFI, RMSEA 

dan sebagainya. Berdasarkan Model Summary Fit (Lampiran 3), nilai GFI, AGFI. TLI 

dan CFI < 0.9, nilai RMSEA ≥ 0.08, dan nilai cmin/df ≥ 2. Secara keseluruhan, model 

tidak dapat diterima.  

Dikarenakan data tidak berdistribusi normal, salah satu cara untuk menangani 

masalah normalitas adalah dengan menghilangkan outlier. Outlier secara univariate 

dan multivariate telah dihapus dalam data, setelah dilakukan penghapusan data 

outlier, model dieksekusi kembali sampai tidak ditemukan adanya data yang outlier. 

Pada tabel Mahalanobis Distance (Lampiran 3), data dianggap outlier jika nilai kedua 

probabiltas (p1 dan p2) bernilai lebih kecil dari 0.000. Berdasarkan hasil output 
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tersebut, maka data sudah tidak ada yang dianggap outlier. Apabila data masih ada 

yang outlier, maka data tersebut sebaiknya dibuang Meskipun data outlier sudah 

dibuang, namun nilai Goodness of Fit tidak mengalami perubahan.  

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel Regression Weight 

(Lampiran 3). Meskipun data berhasil di estimasi dan menghasilkan uji hipotesis, 

namun data tidak valid atau data tidak mendukung model karena data tidak 

berdistribusi normal dan multikolinieritas. Pada standardized regression weight 

(Lampiran 3), dapat dilihat untuk indikator USEPEE nilai estimasi lebih besar dari 

pada 1, sehingga menghasilkan nilai variance negative. Nilai variance negatif biasa 

disebut Heywood case. Alernatif yang dilakukan untuk menghilangkan nilai variance 

negative adalah menambahkan konstrain dengan nilai positif kecil yaitu 0.005  

(Ghozali, 2011). Langkah terakhir untuk memperbaiki Goodness of Fit pada model 

adalah dengan melakukan tahap modifikasi. 

Output pada AMOS menampilkan modifikasi yang disarankan pada 

Modification Indices (Lampiran 3). Dengan menghubungkan variabel yang 

disarankan, dapat memperkecil nilai chi-square dan memperbesar nilai probability 

level. Namun, dalam melakukan modifikasi harus ada teori yang menyertai. 

Modifikasi antar variabel tidak bisa dilakukan tanpa adanya teori yang kuat, misalnya 

dari penelitian sebelumnya. Modifikasi hanya bias dilakukan antar indikator error 

pada sesama variabel eksogen. Semakin besar modification indices yang diubah, 

maka perubahan nilai chi-square juga semakin besar. Namun, pada penelitian ini, 



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   90 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

tidak dilakukan modifikasi indeks karena tidak adanya dukungan teori yang 

menguatkan untuk dilakukannya modifikasi. 

Berdasarkan hasil uji hasil uji yang telah dilakukan, data yang digunakan 

tidak memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk dilanjutkan ke tahap pengujian 

hipotesis. Data yang digunakan tidak mendukung model yang ada, sehingga akan 

menghasilkan model yang tidak fit meskipun uji hipotesis masih bisa diketahui. 

Untuk itu, dilakukan tindakan alternatif untuk melakukan pengujian model dengan 

data yang ada menggunakan PLS-SEM.  PLS-SEM digunakan sebagai alternatif 

pengujian dikarenakan PLS meniadakan asumsi-asumsi Ordinary Least Squares 

(OLS) regresi, seperti data harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak 

adanya problem multikolonieritas antar variabel eksogen (Gozhali dan Latan, 2012). 

PLS tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan eksplorasi, tetapi juga untuk tujuan 

konfirmasi, seperti pengujian hipotesis  (Sanchez, 2009). Meskipun PLS lebih 

diutamakan sebagai eksplorasi daripada konfirmasi, PLS juga dapat untuk menduga 

apakah terdapat atau tidak terdapat hubungan dan kemudian proposisi untuk 

pengujian. 
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Tabel 4.27 Hasil Uji Multikolinieritas dan Singularitas 

Variabel 
 

Variabel Estimate 

TAC <--> TTF .659 

TAC <--> USE .294 

TAC <--> FAC .778 

TAC <--> SOI .328 

TAC <--> TEC .729 

TAC <--> EFE .299 

TAC <--> PEE .432 

TEC <--> TTF .713 

TEC <--> USE .369 

TEC <--> FAC .814 

TEC <--> SOI .715 

TEC <--> EFE .398 

TEC <--> PEE .553 

TTF <--> USE .309 

TTF <--> FAC .551 

TTF <--> SOI .178 

TTF <--> EFE .389 

TTF <--> PEE .515 

FAC <--> USE .200 

SOI <--> USE .146 

EFE <--> USE .702 

PEE <--> USE 1.015 

SOI <--> FAC .664 

EFE <--> FAC .343 

PEE <--> FAC .320 

EFE <--> SOI .250 

PEE <--> SOI .197 

PEE <--> EFE .935 
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Analisis data dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) dilakukan 

dengan dua tahapan evaluasi yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan 

evaluasi model struktural (inner model). Pengolahan data dilakukan dengan software 

SmartPLS 3.0. 

Selain itu, untuk penggunaan tools PLS, data yang diinpiutkan harus berupa file 

yang bertipe .csv (Comma Delimeted). Tahapan dalam melakukan uji hipotesis 

menggunakan PLS adalah sebagai berikut : 

1. Evaluasi model pengukuran (outer model) dengan PLS 

Sama halnya seperti yang dilakukan dalam AMOS, uji model dengan PLS juga 

diawali dengan mengevaluasi konstruk model terlebih dahulu. Evaluasi model 

pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model yang dilakukan 

dengan convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. 

A. Convergent Validity 

Pada uji validity, dilakukan evaluasi dengan tiga tahap yaitu dengan melihat 

outer loadings, composite reliability, dan Average Variance Extracted (AVE). 

Tujuan dari uji validitas adalah untuk mengukur kesesuaian antara indikator hasil 

pengukuran variabel dan konsep teoritis yang menjelaskan keberadaan-

keberadaan indikator dari variabel tersebut. 

Pada outer loadings, nilai loading factor minimum yang dapat diterima 

validitasnya adalah sebesar 0,4. Nilai tersebut akan menunjukkan seberapa besar 

korelasi antara indikator dengan variabel laten. Hasil loading factor  untuk 

masing-masing indikator dapat dilihat dalam diagram jalur pada gambar 4.4.  



ADLN – PERPUSTAKAAN AIRLANGGA                                   93 

 

SKRIPSI ANALISIS MINAT PERILAKU... RIZKI DWI FITRIANI 

 

 

Gambar 4.4 Output Diagram Jalur dengan PLS-SEM 

Berdasarkan gambar 4.3, nilai loading factor pada masing-masing indikator 

sudah melebihi nilai standar yang diperlukan, sehingga tidak perlu dilakukan 

penghapusan indikator pada model. Nilai loading factor dapat dilihat dari besarnya 

nilai yang mengarah dari setiap variabel ke masing-masing indikator refleksinya. Jika 

uji validitas dengan outer loadings telah terpenuhi, maka model pengukuran dapat 

diuji lebih lanjut.  
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Uji selanjutnya adalah menghitung reliabilitas inidikator. Tingkat reliabilitas 

diukur dengan nilai composite reliability dan nilai AVE. Pada composite reliability, 

nilai minimal yang ditetapkan unutuk mengindikasikan bahwa konstruk dapat 

diterima adalah sebesar 0,7. Apabila nilai composite reliability lebih besar dari 0,7, 

maka konstruk lolos uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas konstruk dapat dilihat dalam 

tabel 4.28. 

Tabel 4.28  Hasil Uji Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability Keterangan 

EFE 0.897 Reliabel 

FAC 0.839 Reliabel 

PEE 0.835 Reliabel 

SOI 0.865 Reliabel 

TAC 0.859 Reliabel 

TEC 0.819 Reliabel 

TTF 0.822 Reliabel 

USE 0.881 Reliabel 

 Hasil uji composite reliability dari tabel 4.28 menunjukkan bahwa nilai 

composite reliability pada masing-masing konstruk telah lebih besar dari 0,7. Hal itu 

menandakan bahwa konstruk yang diuji telah reliabel. Pengukuran lain yang juga 

digunakan untuk menguji reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai AVE. 

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat variansi suatu komponen konstruk yang 

dihimpun dari indikatornya dengan menyesuaikan pada tingkat kesalahan.  Nilai AVE 

minimal yang direkomendasikan adalah 0,5. 
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Tabel 4.29  Nilai AVE 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

EFE 0.686 

FAC 0.639 

PEE 0.560 

SOI 0.684 

TAC 0.671 

TEC 0.604 

TTF 0.609 

USE 0.712 

Berdasarkan tabel 4.29 hasil uji dengan nilai AVE juga menunjukkan bahwa 

seluruh konstruk yang ada dalam model mempunyai nilai reliabilitas yang baik. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai AVE pada seluruh  konstruk yang memiliki nilai lebih besar 

dari 0,5. Setelah uji convergent validity lolos, maka dilakukan pengujian selanjutnya, 

yaitu uji diskriminan. 

B. Discriminant validity 

Untuk menguji discriminat validity dapat dilakukan dengan pemeriksaan 

cross loading dan Fornell-Lacker Criterion. Pada cross loading, nilai koefisien 

korelasi indikator terhadap konstruk asosiasinya dibandingkan dengan koefisien 

korelasi dengan konstruk lain. Nilai koefisien korelasi indikator terhadap konstruk 

asosiasinya harus lebih besar daripada konstruk lain. Nilai tersebut mengindikasikan 

kesesuaian suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan 
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menjelaskan konstruk-konstruk lain. Sedangkan pada Fornell-Lacker Criterion, uji 

validitas diskriminan dilakukan dengan membandingkan korelasi antara variabel 

dengan . Model pengukuran mempunyai discriminant validity yang baik jika 

 pada variabel itu sendiri lebih besar daripada korelasi antar variabel lainnya. 

Hasil uji  discriminant validity dengan cross loading dapat dilihat pada tabel 4.30. 

Berdasarkan hasil tabel 4.30, indikator EFE1, EFE2, EFE3, dan EFE4 

memiliki korelasi lebih tinggi terhadap konstruk asosiasinya yaitu EFE dengan nilai 

korelasi sebesar 0.817, 0.795, 0.858 dan 0.841. Sama halnya dengan indikator 

lainnya, dikarenakan nilai korelasi konstruk asosiasinya yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan konstruk lainnya, dapat dikatakan bahwa model memiliki 

discriminant validity yang baik   

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada penilaian menggunakan Fornell-

Larcker Criterion dengan melihat korelasi antar variabel dengan . Nilai  

dapat dihitung dengan menggunakan nilai cross loading dengan rumus :  

 

.  
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Tabel 4.30  Cross Loadings 

Indikator EFE FAC PEE SOI TAC TEC TTF USE 

EFE1 0.818 0.260 0.586 0.156 0.170 0.247 0.246 0.603 

EFE2 0.795 0.187 0.557 0.161 0.140 0.209 0.222 0.449 

EFE3 0.857 0.278 0.577 0.178 0.218 0.220 0.234 0.471 

EFE4 0.841 0.290 0.623 0.209 0.228 0.296 0.282 0.568 

FAC1 0.218 0.823 0.205 0.475 0.576 0.516 0.430 0.149 

FAC2 0.317 0.911 0.237 0.471 0.538 0.565 0.481 0.186 

FAC3 0.180 0.640 0.165 0.365 0.476 0.430 0.418 0.072 

PEE1 0.562 0.241 0.784 0.121 0.315 0.291 0.304 0.577 

PEE2 0.466 0.242 0.758 0.130 0.268 0.363 0.353 0.581 

PEE3 0.598 0.219 0.752 0.163 0.198 0.279 0.334 0.567 

PEE4 0.488 0.058 0.695 0.042 0.093 0.174 0.077 0.631 

SOI1 0.130 0.281 0.074 0.715 0.075 0.317 0.062 0.065 

SOI2 0.207 0.498 0.134 0.899 0.268 0.483 0.241 0.107 

SOI3 0.180 0.532 0.160 0.855 0.379 0.548 0.281 0.097 

TAC1 0.154 0.518 0.214 0.252 0.805 0.451 0.395 0.139 

TAC2 0.231 0.574 0.344 0.241 0.860 0.548 0.512 0.255 

TAC3 0.170 0.503 0.141 0.278 0.791 0.474 0.426 0.036 

TEC1 0.240 0.299 0.299 0.286 0.448 0.636 0.292 0.201 

TEC2 0.193 0.527 0.317 0.426 0.543 0.846 0.509 0.210 

TEC3 0.269 0.600 0.259 0.555 0.425 0.833 0.464 0.159 

TTF1 0.239 0.390 0.284 0.160 0.430 0.415 0.798 0.224 

TTF2 0.275 0.453 0.330 0.143 0.524 0.471 0.871 0.217 

TTF3 0.173 0.441 0.213 0.335 0.298 0.418 0.656 0.090 

USE1 0.507 0.145 0.615 0.041 0.198 0.171 0.215 0.769 

USE2 0.514 0.170 0.708 0.111 0.201 0.240 0.196 0.881 

USE3 0.590 0.148 0.664 0.124 0.068 0.192 0.188 0.876 
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Berikut adalah salah satu contoh dari perhitungan  untuk FAC pada EFE: 

 

                = 0,309 

Setelah diketahui nilai AVE dari FAC pada EFE, kemudian dibandingkan dengan 

nilai FAC pada FAC.  Nilai AVE dari FAC pada EFE lebih kecil daripada nilai FAC 

pada FAC. Keseluruhan nilai  dapat dilihat dari output PLS pada Fornell-

Larcker Criterion yang terdapat dalam tabel 4.31. 

Tabel 4.31  Fornell-Larcker Criterion 

Variabel EFE FAC PEE SOI TAC TEC TTF USE 

EFE 0.828               

FAC 0.309 0.799             

PEE 0.709 0.256 0.748           

SOI 0.213 0.546 0.154 0.827         

TAC 0.230 0.651 0.293 0.312 0.819       

TEC 0.296 0.630 0.370 0.556 0.603 0.777     

TTF 0.299 0.543 0.359 0.253 0.548 0.555 0.780   

USE 0.637 0.183 0.787 0.111 0.183 0.240 0.236 0.844 

 

Pada tabel Fornell-Larcker Criterion (tabel 4.31) dapat dilihat bahwa nilai  

variabel korelasi FAC sebesar 0.799. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai korelasi 

variabel FAC dengan EFE dan variabel lainnya. Berlaku pula pada variabel lainnya, 

nilai  pada variabel itu sendiri menunjukkan angka yang lebih besar 
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dibandingkan korelasi antar variabel. Dengan demikian syarat discriminant validity 

dengan   telah terpenuhi. 

2. Evaluasi Model Struktural (inner model) 

Setelah pengujian model pengukuran (outer model) langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengujian pada model stuktural (inner model) untuk mengetahui apakah 

hipotesis diterima atau ditolak. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan p-

value untuk mengetahui signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural dan R 

Square untuk mengetahui pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten 

dependen. 

Untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak, digunakan nilai p-

value pada signifikansi α = 5% atau 0,05. Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak, 

dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel tersebut. Namun, 

jika p-value > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antar 

variabel. Hasil pengolahan data bootstrapping dapat dilihat pada tabel 4.32. 
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Tabel 4.32  Hasil Uji Inner Model 

Variabel Original Sample (O) P Values Keterangan 

TAC -> TTF 0.335 0.000 Ho ditolak 

TEC -> TTF 0.353 0.000 Ho ditolak 

TTF -> USE -0.054 0.341 Ho diterima 

PEE -> USE 0.691 0.000 Ho ditolak 

EFE -> USE 0.168 0.047 Ho ditolak 

EFE -> PEE 0.661 0.000 Ho ditolak 

SOI -> USE -0.012 0.815 Ho diterima 

FAC -> USE -0.009 0.877 Ho diterima 

TEC -> EFE 0.296 0.000 Ho ditolak 

TTF -> PEE 0.161 0.016 Ho ditolak 

 

Dari tabel 4.32, dapat dilihat bahwa terdapat 7 variabel yang memiliki nilai p-

values lebih kecil dari pada alpha 0,05 atau yang saling signifikan dan 3 variabel 

dengan p-values lebih besar dari pada alpha 0,05 atau tidak saling signifikan. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, 

dilakukan evaluasi pada nilai R-square. Nilai R-square ditampilkan dalam table 4.33. 

Tabel 4.33 R-square 

Variabel Original Sample (O) 

EFE 0.088 

PEE 0.526 

TTF 0.379 

USE 0.635 

 

Nilai R-square PEE sebesar 0,526 yang artinya variabel TTF dan EFE secara 

simultan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel PEE sebesar 52,6% 
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sedangkan 47,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Sedangkan 

nilai R square variabel USE adalah 0,635. Artinya variabel TTF, PEE, EFE, FAC, 

SOI dan FAC secara simultan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

USE sebesar 63,5% sedangkan 36,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

yang diteliti.   

4.4. Analisis Hasil Temuan 

Bedasarkan hasil evaluasi model struktural (inner model), telah didapatkan 

signifikansi hubungan antar variabel untuk penentuan hipotesis (Ho) diterima atau 

ditolak. Jika nilai P lebih kecil dari nilai alpha () (P  < 0,05), maka Ho ditolak, 

dengan kata lain hipotesis yang diajukan diterima. Sedangkan nilai P lebih besar dari 

nilai alpha () ( P > 0,05), maka Ho diterima, artinya hipotesis yang diajukan ditolak.  

Berdasarkan hasil evaluasi model struktural pada tabel 4.32, terdapat 7 dari 10 

hipotesis yang diterima yaitu Task Characteristic (TAC) terhadap Task Technology 

Fit (TTF), Technology Characteristic (TEC) terhadap Task Technology Fit (TTF), 

Performance Expectancy (PEE) terhadap User Adoption (USE), Effort Expectancy 

(EFE) terhadap User Adoption (USE), Effort Expectancy (EFE) terhadap 

Performance Expectancy (PEE), Technology Characteristic (TEC) terhadap Effort 

Expectancy (EFE) dan Task Technology Tit (TTF) terhadap Performance Expectancy 

(PEE).  
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4.5. Rekomendasi  

Berdasarkan dari hipotesis yang diterima, beberapa rekomendasi yang bisa 

diberikan ialah pertama, guna meningkatkan kesesuaian tugas teknologi, pihak bank 

perlu mengetahui tugas atau kebutuhan perbankan apa saja yang diharapkan 

keberadaannya oleh nasabah. Maka dari itu, penggalian informasi kebutuhan nasabah 

secara berkala dapat menjadi salah satu rekomendasi untuk lebih meningkatkan 

kesesuaian tugas teknologi m-banking.  

Kedua, selain mempertimbangkan karakteristik tugas, pihak bank juga perlu 

mempertimbangkan dari segi karakteristik teknologinya. Pada variabel karakteritik 

teknologi, TEC3 memiliki jawaban Sangat Tidak Setuju (tabel 4.11) terbanyak dari 

responden yaitu masalah keamanan. Mengenai masalah keamanan yang disediakan 

oleh m-banking, secara praktikal penggunaan m-banking lebih aman dibandingkan 

penggunaan layanan perbankan lainnya, misalnya i-banking yang rawan akan adanya 

phising dan spaming yang dapat mengganggu keamanan dalam bertransaksi. Secara 

keseluruhan, layanan m-banking pada setiap bank sudah dilengkapi dengan 

penggunaan password untuk login ke dalam aplikasi serta PIN untuk bertransaksi. 

Selanjutnya, untuk lebih mendapatkan kepercayaan dari nasabah, pihak bank dapat 

memberikan informasi mengenai keamanan dari penggunaan m-banking serta 

keuntungan lain dari penggunaan m-banking.   

Ketiga, untuk meningkatkan ekspektasi usaha, layanan m-banking diharapkan 

dapat memberikan informasi yang lebih up-to-date dengan cara ada periode berkala 
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untuk update layanan m-banking. Dengan adanya informasi yang real time, cepat dan 

tepat, maka akan memudahkan nasabah dalam menggunakan layanan m-banking.   

Keempat, guna meningkatkan ekspektasi kinerja, pihak bank diharapkan dapat 

memunculkan inovasi-inovasi baru berdasarkan dari informasi-informasi mengenai 

layanan seperti apa yang diinginkan oleh nasabah, misalnya penambahan fitur 

barcode scanning untuk meminimalisir kesalahan penulisan rekening dan sebagainya. 

Munculya inovasi baru pada m-banking akan dapat meningkatkan kinerja dari 

nasabah.  

Kelima, untuk dapat meningkatkan minat nasabah dalam menggunakan m-

banking, bank dapat mengambil tindakan strategi untuk meningkatkan performance 

expectancy (ekspektasi kinerja) dengan cara bank lebih aktif mensosialisasikan 

manfaat dari penggunaan m-banking, misalnya bank bisa memberikan informasi 

tentang kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari penggunaan m-banking itu sendiri, 

baik secara financial maupun non-financial. Upaya tersebut dilakukan sebagai 

langkah untuk mengubah cara berfikir nasabah yang cenderung konvensional dan 

belum memahami manfaat dari penggunaan m-banking dalam meningkatkan kinerja 

mereka. 

Terakhir, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata benar adanya bahwa 

ekspektasi usaha berpengaruh langsung terhadap ekspektasi kinerja dan minat 

perilaku penggunaan m-banking. Untuk meningkatkan minat pemanfaatan m-banking, 

rekomendasinya yaitu meningkatkan ekspektasi usaha nasabah dengan cara 

menambahkan fitur demo/simulasi penggunaan pada aplikasi m-banking. Tujuannya 
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adalah untuk memudahkan nasabah dalam menggunakan m-banking sekaligus 

meningkatkan pemanfaatan layanan m-banking. Diharapkan simulasi tersebut dapat 

dibuat dengan sesederhana mungkin, namun mencakup semua fitur yang ada dalam 

m-banking, sehingga dapat memudahkan nasabah yang baru saja menggunakan m-

banking. Selain itu, nasabah juga akan termotivasi untuk tetap menggunpakan m-

banking dalam setiap transaksinya karena nasabah merasakan manfaat serta 

keuntungan dari penggunaan layanan m-banking.  

 Dari 10 hipotesis terdapat 3 hipotesis yang kurang signifikan mempengaruhi 

variabel latennya, yaitu pertama, kesesuaian tugas terhadap penerimaan pengguna. 

Sesuai dengan prinsip TTF, penggunaan suatu sistem akan meningkat apabila sistem 

tersebut berdampak positif atau sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

individu. Dengan kurangnya pengaruh secara signifikan antara kesesuaian tugad 

teknologi dengan penerimaam pengguna, maka terdapat dua kemungkinan yang 

terjadi. Kemungkinan pertama adalah kurangnya informasi yang diperoleh nasabah 

akan fungsi dan kegunaan m-banking sehingga penggunaan m-banking kurang 

optimal. Kemungkinan kedua merupakan dampak dari penggunaan m-banking yang 

memang dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk mengatasi dua 

kemungkinan tersebut, tindakan yang dilakukan juga masih seputar sosialisasi dan 

survei terkait keinginan nasabah akan layanan yang sedang dikembangkan. 

Kedua, pengaruh sosial terhadap penerimaan pengguna. Pengaruh sosial 

bergantung pada individu masing-masing. Apabila pengguna m-banking merasa 

diuntungkan dengan layanan tersebut, maka mereka akan mempengaruhi orang-orang 
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di sekitarnya untuk memanfaatkan layanan tersebut. Begitu juga dengan tren. 

Layanan m-banking akan bisa menjadi tren apabila banyak orang menggunakan 

layanan tersebut. Jika perkembangan m-banking saja belum optimal, maka untuk 

menjadikan m-banking sebagai tren saat ini akan sulit dilakukan. Untuk itu, perlu 

meningkatkan faktor-faktor yang memang berpengaruh secara signifikan terhadap 

penerimaan pengguna, misalnya ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan lain 

sebagainya. Dengan meningkatkan faktor-faktor tersebut, diharapkan akan 

meningkatkan nilai m-banking di masyarakat.  

Terakhir adalah kondisi fasilitas yang ada terhadap penerimaan pengguna. 

Berdasarkan hasil kuesioner (tabel 4.16), diketahui bahwa penggnaan m-banking 

masih terhambat pada minimnya pengetahuan yang didapat akan layanan m-banking 

itu sendiri dan juga adanya tenaga profesional yang dapat membantu nasabah yang 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Minimnya pengetahuan yang 

didapatkan adalah dampak dari kurangnya informasi yang didapatkan oleh pengguna 

tentang m-banking. Dengan demikian, sosialisasi memegang pengaruh penting dalam 

perkembangan m-banking. Adanya tenaga profesional tidak hanya digunakan saat 

nasabah mengalami kesulitan, tetapi tenaga profesional juga bisa membantu pihak 

bank untuk sosialisasi dan memberikan informasi-informasi lebih lanjut mengenai 

layanan yang sedang dikembangkan. 
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