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ABSTRAK 

 
 

PENGARUH PENGGUNAAN WOKEE MOBILE BANKING  

UNTUK GENERASI MILENIAL PADA  

PT BANK KB BUKOPIN Tbk 

 

 

 

Oleh 

 

NI GUSTI AYU PUTU RATNA NOVITAYANTI 
 
 
 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya pengguna 

internet dan ponsel kini semakin berkembang, seiring dengan perkembangannya, 

zaman telah mengubah metode penyampaian layanan. Mobile Banking merupakan 

layanan yang ditawarkan oleh perbankan untuk melakukan transaksi non cash 

melalui sambungan internet yang dapat diakses melalui smartphone. Saat ini 

pengguna wokee mobile banking Bank Bukopin di seluruh Indonesia masih belum 

maksimal dan pengguna mobile banking di Indonesia saat ini masih didominasi oleh 

4 bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengguna aplikasi Wokee mobile banking pada nasabah dan karyawan 

melalui integrasi dari model penerimaan teknologi (TAM).  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dikarenakan penelitian ini 

memerlukan pengujian dengan statistik. Termasuk jenis penelitian explanatory 

(penjelasan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

probability sampling dengan pendekatan simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang 

diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dari hasil 

penelitian ini penggunaan/adopsi mobile banking yang telah diperbaharui dengan 

mengintegrasikan komponen utama TAM, dan memasukkan persepsi resiko 

terhadap sikap yang berdampak terhadap niat untuk menggunakan aplikasi mobile 

banking secara keseluruhan menunjukkan bahwa variable hasil penelitian dapat 

diterima. Agar nilai manfaat bagi pengguna aplikasi wokee mobile banking 

meningkat perlu juga kiranya pihak Bank KB Bukopin terus berupaya untuk 

meningkatkan keamanan dan kenyaman serta privasi nasabah pengguna wokee 

mobile banking, hal ini diperlukan karena perkembangan teknologi dan persaingan 

digital banking yang terus meningkat. 
 

Kata Kunci : Kemudahan, Manfaat, Resiko, Sikap, Niat 
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THE EFFECT OF USING WOKEE MOBILE BANKING 
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PT BANK KB BUKOPIN Tbk 
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Advances in information and communication technology as well as increasing 

internet and mobile phone users are now growing, along with developments, times 

have changed the method of service delivery. Mobile Banking is a service offered 

by banks to make non-cash transactions on internet connection that can be accessed 

on smartphones. Currently, Bank Bukopin's wokee mobile banking users in 

Indonesia are still not maximized and mobile banking users in Indonesia are 

currently still dominated by 4 banks, Bank Mandiri, BCA, BNI, and BRI. This study 

aims to examine users of the Wokee mobile banking application on customers and 

employees through the integration of the technology acceptance model (TAM). 

This type of research is quantitative research because this research requires 

statistical testing. Including the type of explanatory research (explanation). The 

sampling technique used is a probability sampling technique with a simple random 

sampling approach. Collection data techniques used in this study are primary data 

obtained from the results of questionnaires distributed to respondents. From the 

results of this study, the use/adoption of mobile banking which has been updated by 

integrating the main components of TAM, and including the perception of risk on 

attitudes that have an impact on the intention to use mobile banking applications as 

a whole shows that the research variables are acceptable. In order to increase the 

value of benefits for users of the wokee mobile banking application, it is also 

necessary for Bank KB Bukopin to continue to improve the security and comfort 

and privacy of customers using wokee mobile banking, this is necessary due to 

technological developments and increasing competition in digital banking. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatnya pengguna 

internet dan ponsel kini semakin berkembang, seiring dengan berkembangnya, 

zaman telah mengubah metode penyampaian layanan. Dengan adanya teknologi 

informasi yang serba canggih, akses informasi menjadi mudah dan cepat. 

Organisasi telah mengadopsi beberapa saluran inovatif untuk menjangkau 

konsumen mereka, salah satunya ialah layanan mobile banking. Bank memberikan 

layanan perbankan melalui beberapa platform pengiriman berorientasi teknologi 

(perbankan online, m-banking, komunikasi jarak dekat) Hoehle et al (2012). 

Mobile Banking merupakan layanan yang ditawarkan oleh perbankan untuk 

melakukan transaksi non cash melalui sambungan internet yang dapat diakses 

melalui smartphone. Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju 

perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan 

mendukung percepatan ekosistem Start-Up di Indonesia. Wokee Mobile Banking 

merupakan aplikasi digital banking Bank KB Bukopin, Tbk. Untuk mengantisipasi 

evolusi bisnis di sektor perbankan, KB Bukopin menginisiasi program pembinaan 

dan edukasi calon pendiri Start-Up di bidang fintech melalui kolaborasi dalam 

bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs). 

Saat ini pengguna wokee mobile banking Bank Bukopin di seluruh Indonesia 

masih belum maksimal.  Pengguna mobile banking di Indonesia didominasi oleh 4 

bank yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Total  pengguna mobile banking 

mencapai angka 52,02 juta jiwa di tahun 2021.  
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Table 1.1 Tabel Pengguna Mobile Banking 
No. Bank  Jumlah User (jt) 

1 Bank Mandiri 9,8  

2 BCA 18  

3 BNI 10  

4 BRI 14,2  

5 Bank KB Bukopin 0,026  
Sumber:https://www.google.com/ Tahun 2021 

Sedangkan pengguna Wokee Mobile Banking Bank Bukopin masih belum 

siginfikan, ini terlihat dari jumlah pengguna wokee mobile banking Bukopin yang 

berada di 26.045 orang pengguna di seluruh Indonesia pada tahun 2021. 

Table 1. 2 Data Pengguna Wokee Mobile Banking 
No. Tahun Jumlah User (orang) 

1. 2017 681 

2. 2018 12.775 

3. 2019 8.830 

4. 2020 7.709 

5. 2021 26.045 
Sumber : PT Bank KB Bukopin Tbk, Divisi DDEC 2021 

Awal peluncuran produk Wokee Mobile Banking Bank KB Bukopin, yaitu 

pada akhir tahun 2017 masih belum maksimal. Ini terlihat dari jumlah pengguna 

Wokee Mobile Banking Bank Bukopin berjumlah 681 user, akan tetapi seiring 

berjalannya waktu, pada tahun 2018 terlihat peningkatan hingga 12.775 pengguna 

Wokee Mobile Banking. Pada tahun 2019 – 2020 terjadi penurunan dikarenakan 

adanya rush money atas kemerosotan usaha perbankan pada masa pandemic 

COVID – 19 hingga mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan kepemilikan 

saham Bank Bukopin dari PT Bank Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin 

Tbk, atas hal tersebut Bank KB Bukopin Divisi Pengembangan produk melakukan 

survey untuk dijadikan acuan bagi pengembangan produk Wokee Bank KB 

Bukopin kedepannya agar pengguna wokee mobile banking selalu bertambah. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kemudahan suatu 

teknologi adalah TAM (Technology Acceptence Model) yang dikembangkan oleh 

Davis pada tahun 1989. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan 

penerimaan (acceptance) pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM juga 

menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan dan perilaku, tujuan atau 

keperluan, serta penggunaan aktual dari pengguna suatu sistem informasi. Menurut 
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Davis et al (1989), ada dua konsep utama yang dipercaya dalam penerimaan 

pengguna yaitu perceived ease of use (persepsi kemudahan) dan perceived 

usefulness (pesepsi kebermanfaatan) (Istiarni et al., 2014). 

Pada Periode 9–14 November 2020, Bank KB Bukopin telah mendistribusikan 

13 pertanyaan kepada 562 koresponden, 13 pertanyaan tersebut meliputi profil 

pengguna Wokee Mobile Banking, dan juga pengalaman responden terhadap produk 

Wokee Mobile Banking dan aplikasi mobile banking Bank kompetitor, dengan 

adanya kuesioner ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi divisi pengembangan 

produk aplikasi Wokee Bank Bukopin sehingga dapat lebih spesifik dan tepat 

sasaran dalam melakukan pengembangan produk aplikasi mobile banking Bank KB 

Bukopin kedepan.  

Berikut pada gambar 1.1 adalah hasil survey penggunaan aplikasi digital 

banking dimana persepsi kemudahan menggunakan aplikasi mobile banking ada 

pada bank kompetitor, karena aplikasi tersebut yang paling sering digunakan oleh 

responden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Hasil Survey Bank Kompetitor 

Sumber : Bank Bukopin Divisi Pengembangan Produk Tahun 2020 

 

Hasil survey dari 562 tanggapan koresponden diatas menyatakan bahwa 

persepsi kemudahan terdapat pada mobile banking BCA adalah aplikasi pendukung 

aktivitas perbankan yang paling banyak dipilih, hal ini terlihat dari 49,3% (277 

tanggapan) menggunakan produk tersebut, kemudian sebanyak 26,9% (151 

tanggapan) menggunakan Mandiri Online. Dan berikutnya ada Bank digital Jenius 

– BTPN dengan jumlah tanggapan 12,7% (71 tanggapan), kemudian ada Tabungan 
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Digibank – DBS 6,9% (39 tanggapan) dan TMRW – UOB dengan 4,8% (27 

Tanggapan).  

Berikut pada gambar 1.2 adalah hasil survey aktivitas penggunaan aplikasi 

mobile banking dimana persepsi manfaat dengan menggunakan aplikasi mobile 

banking oleh responden dapat dilakukan hanya melalui handphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Grafik Aktifitas Menggunakan Mobile Banking 

Sumber : Bank Bukopin Divisi Pengembangan Produk Tahun 2020 

 

Hasil survey dari 562 tanggapan yang masuk, sebanyak 68,9% (387 

tanggapan) menyatakan bahwa aktivitas paling sering di lakukan pada apikasi 

tersebut adalah Transfer uang, kemudian dengan 49,5% (278 tanggapan) 

menyatakan paling sering untuk melakukan aktivitas pembelian voucher ( pulsa, 

listrik, dll), kemudian sebanyak 32,6% (183 tanggapan) menyatakan paling sering 

untuk menggunakan aktifitas Pembayaran tagihan dan sebanyak 28,5% (160 

tangggapan) menggunakan aplikasi tersebut untuk menabung. 

Hal ini menunjukan bahwa kebutuhan akan transaksi lebih tinggi dengan 

menggunakan aplikasi mobile banking karena faktor kemudahan menggunakan dan 

manfaat dari transaksi menggunakan mobile banking. Aplikasi banking yang paling 

banyak responden gunakan adalah aplikasi mobile banking BCA. Oleh karena itu 

Bank KB Bukopin melakukan perbaikan sistem mobile banking, Bank KB Bukopin 

melakukan inovasi dan modifikasi aplikasi mobile banking agar dapat dioperasikan 

dengan mudah dan bermanfaat dalam menggunakan mobile banking. Atas dasar 

dari faktor kemudahan dan faktor manfaat dalam menggunakan aplikasi digital 

banking milik Bank Kompetitor, Bank Bukopin memiliki wokee mobile banking.  

Menurut TAM dalam Davis et al (1989) penerimaan teknologi adalah proses 
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tiga tahap, di mana faktor eksternal (fitur desain sistem) memicu respons kognitif 

(persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan), yang pada 

gilirannya membentuk respons afektif (sikap terhadap penggunaan teknologi 

menjadi niat), mempengaruhi perilaku penggunaan. Persepsi kemudahan 

penggunaan dan kegunaan yang dirasakan menangkap harapan hasil perilaku 

positif dan keyakinan bahwa perilaku tidak akan memakan tenaga kerja Davis et al 

(1989). Semakin tinggi respons afektif, semakin tinggi kemungkinan perilaku itu 

akan terjadi.  

Pengaruh dari kegunaan yang dirasakan pada penggunaan sebenarnya bisa 

langsung, yang menggarisbawahi pentingnya variabel dalam memprediksi perilaku. 

Meskipun kemudahan penggunaan yang dirasakan tidak mempengaruhi perilaku 

penggunaan secara langsung, hal itu mendukung pengaruh kegunaan yang 

dirasakan Davis (1993). Model tersebut menyiratkan bahwa jika suatu aplikasi 

diharapkan mudah digunakan, semakin besar kemungkinan itu akan dianggap 

bermanfaat bagi pengguna dan semakin besar kemungkinan hal ini akan 

merangsang penerimaan teknologi Davis et al (1989); Davis (1993). 

Aplikasi Wokee Mobile Banking adalah inovasi perbankan digital dengan 

target masyarakat urban yang sadar akan teknologi atau bisa disebut juga produk 

tabungan digital dari Bank KB Bukopin yang sebagian besar fitur dan layanannya 

berbasis E-Banking. Wokee merupakan evolusi dalam perbankan dengan proses 

digitalisasi yang membuat nasabah tidak perlu lagi ke bank apabila ingin membuat 

rekening tabungan, bisa diakses di mana pun berada, maka kegiatan transaksi dan 

laporan mutasi keuangan rekening Nasabah individu yang seharusnya dilakukan di 

Kantor Bank KB Bukopin, dapat dilakukan dimanapun selama nasabah memiliki 

Telepon seluler / perangkat elektronik yang mendukung terhadap aplikasi Wokee.  

Dalam e-paper Kontan.co.id pada hari rabu, 23 Juni 2021 / 13:18 WIB dalam 

“Menakar Peluang Bisnis KB Bukopin masuk ke Bisnis Digital” Besarnya peluang 

ekonomi digital juga pernah diungkapkan Menteri Perdagangan M Lutfi. 

Menurutnya, nilai transaksi ekonomi digital akan tumbuh menjadi Rp 4.531 T pada 

2030 dengan dominasi dari sektor e-commerce. Saat ini ekonomi digital di 

Indonesia telah menghasilkan sebanyak 4% dari total GDP atau sekitar Rp 632 

triliun, pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 8 kali lipat dari Rp 632 triliun 
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jadi Rp 4.531 triliun. https://keuangan.kontan.co.id/news/menakar-peluang-bisnis-

kb-bukopin-masuk-ke-bisnis-digital. 

Dalam hal menggunakan aplikasi mobile banking, tidak hanya kemudahan 

menggunakan dan manfaat yang dirasakan dengan menggunakan aplikasi mobile 

banking, akan tetapi terdapat resiko dalam menggunakan aplikasi tersebut yang 

memungkinkan nasabah untuk menyadarinya, sehingga dalam menggunakan 

aplikasi mobile banking, nasabah mengerti jika suatu aplikasi diciptakan tidak 

sempurna, namun terdapat resiko yang akan muncul, sebagai salah satu contoh 

resiko yang harus diterima nasabah dalam bertransaksi menggunakan mobile 

banking yaitu dana nasabah pada rekening terdebet, namun pembayaran/ transaksi 

transfer belum sukses, maka akan terjadi pengaduan dan laporan kepada Bank 

penerbit mobile banking tersebut.  

Menurut Laukkanen & Kiviniemi (2010) yang meneliti pengaruh informasi dan 

panduan yang ditawarkan oleh bank pada lima hambatan adopsi dan menemukan 

bahwa informasi dan panduan yang ditawarkan oleh bank memiliki pengaruh paling 

signifikan terhadap kegunaan fungsional yang dirasakan dari inovasi dan bank 

harus memainkan peran penting dalam meningkatkan citra positif yang terkait 

dengan inovasi.  

Lewis et al (2010) menemukan bahwa kompatibilitas, manfaat yang dirasakan, 

dan risiko merupakan indikator signifikan untuk adopsi layanan mobile banking. 

Kompatibilitas merupakan anteseden penting untuk kemudahan penggunaan yang 

dirasakan, kegunaan dan kredibilitas yang dirasakan. Selain itu, kepercayaan dan 

kredibilitas sangat penting untuk mengurangi risiko yang dirasakan secara 

keseluruhan dari mobile banking.  

Pada tahun 2020 kuesioner juga disebarkan ke seluruh nasabah dengan usia 17 

tahun sampai dengan 43 tahun, alasan dimulai dari usia 17 tahun adalah karena pada 

usia tersebut nasabah sudah memiliki e-KTP dan sudah cakap hukum untuk dapat 

membuka rekening dan menggunakan mobile banking. Dan hasil survey 

penggunaan mobile banking mayoritas dengan range usia berkisar 26 – 34 tahun 

(248 tanggapan, 44,1%) ini mencerminkan bahwa mayoritas pengguna dengan usia 

rentang tersebut adalah nasabah generasi milenial yang sedang baru bekerja dan 

juga memiliki karir pada awal – awal pekerjaannya. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/menakar-peluang-bisnis-kb-bukopin-masuk-ke-bisnis-digital
https://keuangan.kontan.co.id/news/menakar-peluang-bisnis-kb-bukopin-masuk-ke-bisnis-digital
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Gambar 1. 3 Hasil Survey Pengguna Wokee menurut Usia 
Sumber : Bank Bukopin Divisi Pengembangan Produk Tahun 2020 

 

Menurut Kupperschmidt (2000) Generasi adalah sekelompok orang yang 

memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau 

kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh 

seignifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa 

generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa – peristiwa yang 

sama dalam kurun waktu yang sama pula.  

Generasi Y (1980 – 2000) dikenal dengan sebutan generasi mellenial atau 

milenium. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instant 

seperti email, SMS, instant messanging dan lain2. Hal ini dikarenakan generasi Y 

merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming Lyons, Sean TNg & 

Schweitzer (2004). Tidak hanya itu saja, generasi Y ini lebih terbuka dalam 

pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. 

Penawaran layanan perbankan melalui mobile banking sebenarnya sudah 

banyak dilakukan di media-media elektronik maupun dengan menawarkan secara 

langsung kepada nasabah pada saat pembuatan rekening tabungan. Namun belum 

banyak nasabah yang menggunakan mobile banking dalam melakukan transaksi 

keuangannya Hanif & Lallie (2017).  

Davis et al (1989) mendefinisikan persepsi atas kemanfaatan (perceived 

usefulness) sebagai “suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja”. 

Sama halnya dengan menggunakan aplikasi mobile banking pada bank kompetitor, 

wokee mobile banking memiliki manfaat yang sama dengan aplikasi mobile 

banking lainnya, yaitu transaksi transfer, pembayaran, pembelian e-money, 

pembukaan rekening hanya melalui aplikasi,dll.  
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Davis et al (1989) mendefinisikan persepsi kemudahan (perceived ease of use) 

sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi 

adalah mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk dapat 

melakukaannya. Berdasarkan definisinya maka dapat diketahui bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) ini juga merupakan suatu 

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang percaya bahwa 

sistem informasi tersebut mudah untuk digunakan maka orang tersebut akan berniat 

untuk menggunakannya. Pada aplikasi wokee mobile banking untuk login dapat 

menggunakan finger print, dan fitur aplikasi juga mudah dipahami, seperti pada 

gambar 1.4 Aplikasi dan Fitur wokee mobile banking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Aplikasi dan Fitur Wokee Mobile Banking 

Sumber https://www.google.com/search?q=fitur+aplikasi+wokee+bukopin 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari persepsi risiko dan 

manfaat terhadap adopsi mobile banking konsumen dalam konteks technology 

acceptance model (TAM).  

Dalam literatur, pengertian risiko waktu yang ditentukan oleh Roselius (1971) 

juga telah diambil sebagai dimensi risiko yang dirasakan (Stone & Grønhaug 
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(1993); Dholakia (1997)). Selain dimensi risiko klasik yang dirasakan ini, 

munculnya internet dan hyperspace telah menciptakan bentuk baru dari persepsi 

risiko, risiko privasi (Kasus (2002), Pikkarainen et al (2004)) dan risiko keamanan 

Pikkarainen et al (2004).  

Cruz et al (2010) menyelidiki hambatan yang dirasakan untuk adopsi layanan 

mobile banking dan menemukan bahwa mayoritas responden tidak menggunakan 

layanan mobile banking jenis apa pun dan alasan di balik tidak menggunakan 

mobile banking adalah persepsi biaya, risiko, persepsi keuntungan relatif rendah 

dan kompleksitas. 

Niat perilaku merupakan suatu keinginan seseorang dalam melakukan suatu 

perilaku. Perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena 

individual memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya sehingga niat perilaku 

akan menentukan perilakunya. Ada beberapa alasan mengapa nasabah berniat atau 

tidak berniat untuk menggunakan Wokee Mobile Banking. Alasan-alasan tersebut 

terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu berdasarkan niat yang didasarkan sikap 

Suprapto et al (2018). 

Hal inilah yang mendorong perbankan untuk mengembangkan aplikasi mobile 

banking untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apalagi tren penggunaan aplikasi 

mobile banking di Indonesia meningkat tajam. Apalagi Indonesia akan mendapat 

bonus demografi dimana generasi ini sudah terbiasa akan perangkat mobile. 

Penelitian mengenai analisis pengaruh kegunaan, kemudahan, dan keamanan 

terhadap sikap, dan sikap terhadap niat menggunakan Mobile Banking ini telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranaya yaitu : Akturan & Tezcan 

(2012) dimana dari sudut pandang manajerial, penelitian ini menghasilkan 

wawasan berharga mengenai prospek masa depan. Dalam adopsi mobile banking, 

sikap ditemukan menjadi penentu utama. Ketika konsumen berpikir bahwa 

menggunakan mobile banking itu menyenangkan dan ide yang bagus, bijaksana 

untuk digunakan untuk transaksi keuangan dan menganggapnya sebagai hal yang 

diinginkan, mereka cenderung mengadopsi aplikasi mobile banking. Sikap ini 

dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan risiko sosial dan kinerja. Oleh karena itu, 

bank harus mengandalkan peningkatan persepsi tentang sifat menguntungkan dari 

phone banking, Chen (2013) serta Alalwan et al (2016) menyimpulkan bahwa 
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pelanggan Yordania cenderung tidak terdorong untuk mengadopsi Mobile Banking 

dengan tingkat resiko yang tinggi dan takut menderita kerugian akibat penggunaan 

sistem tersebut. Hubungan ini bersifat khusus dan sensitif untuk industri perbankan 

pada umumnya serta teknologi perbankan online yang secara universal ditandai 

dengan tingginya tingkat resiko, ketidakpastian, ketidakberwujudan, heterogenitas 

dan ketidakjelasan seiring dengan tidak adanya interaksi manusia. Penelitian ini 

merupakan modifikasi dari penelitian tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji adanya pengaruh manfaat, 

kemudahan, keamanan dan sikap terhadap niat penggunaan Wokee Mobile Banking, 

dimana variable keamanan didapat dengan menganalisis persepsi resiko. 

 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian 

ini adalah analisis pengaruh pengguna aplikasi Wokee mobile banking untuk 

generasi milenial.  Rumusan permasalahan antara lain sebagai berikut:  

1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap untuk 

menggunakan Wokee mobile banking? 

2. Apakah persepsi manfaat yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi sikap 

perilaku untuk menggunakan Wokee mobile banking? 

3. Apakah persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap sikap untuk 

menggunakan Wokee mobile banking? 

4. Apakah sikap berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan Wokee 

mobile banking? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ditujukan kepada seluruh 

nasabah PT. Bank KB Bukopin Tbk yang menggunakan wokee mobile banking : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap sikap dalam 

menggunakan Wokee mobile banking. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat yang dirasakan terhadap sikap 

untuk menggunakan Wokee mobile banking. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap sikap dalam 

menggunakan Wokee mobile banking. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat untuk menggunakan Wokee 

mobile banking. 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

mengetahui perkembangan Wokee mobile banking dan perkembangan perilaku 

konsumen terhadap sikap, ketertarikan dan tanggapan nasabah dalam 

menggunakan Wokee mobile banking. 

2. Hasil penelitian ini juga memungkinan bank untuk lebih mengetahui aspek yang 

dapat meningkatkan, memperbaiki, mempromosikan dan menerapkan Wokee 

mobile banking sebagai alat transaksi yang tepat untuk meningkatkan 

ketertarikan dan niat nasabah untuk menggunakan Wokee mobile banking 

sebagai media transaksi.  
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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1  TAM (Technology Acceptance Model ) 

Salah satu teori mengenai penggunaan sistem informasi yang dianggap sangat 

berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual 

terhadap penggunaan sistem informasi adalah model penerimaan teknologi 

informasi atau Technology Acceptance Model (TAM). 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model penerimaan 

sistem informasi yang akan digunakan oleh pemakai (user) Jogiyanto (2007). 

Menurut Davis, Almuntaha (2008) TAM menganggap bahwa pengadopsian 

teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua persepsi, yaitu persepsi manfaat 

(Perceived of Usefulness) dan persepsi kemudahan (Perceived of Ease), kemudian  

di lakukan modifikasi kembali model TAM ynag dilakukan oleh Venkatesh (2002) 

dengan menambahkan variable trust dengan judul: Trust enhanced Technology 

Acceptance Model, yang meneliti tentang hubungan antar variabel TAM dan trust. 

Modifikasi TAM lain yaitu Trust and Risk in Technology Acceptance Model 

(TRITAM) yang menggunakan variabel kepercayaan dan resiko bersama variabel 

TAM Lui & Jamieson (2003). 

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Davis 

yang dikembangkan berdasarkan teori tindakan beralasan (theory of reasoned 

action) Jogiyanto (2007). Gefen & Straub (2000) dan Almuntaha (2008) 

menyatakan bahwa peranan persepsi kemudahan penggunaan sebenarnya lebih 

kompleks karena persepsi kemudahan penggunaan mengukur penilaian kemudahan 

penggunaan (perceived easy of use) dan kemudahan untuk dipelajari (easy of 

learning) dari pengguna teknologi informasi. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi persepsi manfaat. 
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Pengguna teknologi akan memiliki persepsi signifikan terhadap teknologi yang 

disediakan. Persepsi signifikan akan muncul sebagai dampak dari penggunaan 

teknologi tersebut. Artinya persepsi signifikan berkembang setelah pengguna 

pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna memiliki pengalaman buruk 

terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong 

kemauan menggunakan teknologi. 

TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap 

kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunanya. Disamping dibangun oleh dasar 

teori yang kuat, salah satu kelebihan dari model TAM lainnya adalah dapat 

menjawab kegalauan pertanyaan dari banyaknya sistem teknologi yang ternyata 

gagal diterapkan. Hal ini disebabkan oleh penggunanya yang tidak mempunyai niat 

(intention) untuk menggunakannya. Sesuai dengan istilah TAM, bahwa “A” 

singkatan dari “Acceptance” artinya penerimaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

TAM merupakan  suatu model analisis untuk mengetahui perilaku pengguna akan 

penerimaan teknologi. 

Melalui TAM, menurut Davis et al (1989) pada saat pengguna akan 

menggunakan  sistem informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu:  

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) 

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from difficulty 

or great effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree to 

which a person believes that using a  particular system would be free of effort”. 

Jika diaplikasikan untuk sistem informasi perpustakaan, maka maksudnya 

pengguna meyakini  kalau sistem informasi perpustakaan tersebut mudah dalam 

penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan  terbebas dari 

kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan sistem informasi sesuai 

dengan keinginan penggunanya. Hasil penelitian Davis (1985) menunjukkan jika 

persepsi kemudahan dapat  menjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan 

sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh pengguna. 
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2. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived) 

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “the degree to which a person  believes 

that using a particular system would enhance his or her job performance.”  Hal ini 

dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

informasi perpustakaan tersebut akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

menggambarkan manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai 

aspek. Jadi dalam  persepsi kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan 

untuk  pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi  atau 

tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem  tersebut berguna maka 

tentu akan menggunakannya, tetapi sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna 

maka jawabannya pasti tidak akan menggunakannya.  

Faktor penerimaan suatu teknologi bisa berasal dari pengguna maupun sistem 

itu sendiri. Dari pengguna bisa berupa aspek kognitif, karakter individu, 

kepribadian, kekhawatiran individu akan dampak teknologi. Sementara itu, dari 

sistem bisa berupa jaringan computer dan keadaan komputernya. Menurut Davis et 

al (1989), tujuan dasar dari TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang 

faktor apa saja yang menentukan penerimaan teknologi yang mampu menjelaskan 

perilaku penggunanya. 

Model TAM mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan 

menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk 

menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan 

hubungan perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun 

bisa memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi. 

Variabel eksternal dapat diganti dan disesuaikan dengan obyek dan topik 

penelitian. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan model TAM contohnya adalah: kompleksitas, kepercayaan, efikasi 

diri, faktor sosial, jaminan layanan, kualitas koneksi internet, dan lain sebagainya.  

Venkatesh (2002) mengintegrasikan model TAM dengan  memasukkan faktor 

intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel eksternal  yang mempengaruhi penggunaan 

sistem. Faktor intrinsik berarti muncul  dari dalam individu pengguna, sedangkan 

faktor ekstrinsik berarti karena faktor lingkungan yang mendorong pengguna 

menggunakan sistem informasi. Adanya variabel eksternal (misalnya dalam tulisan 
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ini: Sistem Informasi Perpustakaan) akan dianalisis dengan persepsi kemudahan 

penggunaan dan kebermanfaatan, kemudian dari persepsi kemudahan diprediksi 

akan mempengaruhi persepsi kebermanfaatan. 

Jadi untuk menganalisis lebih jauh mengenai penerimaan sistem informasi 

dengan model TAM, maka beberapa variabel yang digunakan, antara lain: 

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan.  

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) menurut Aditya (2010) 

persepsi kemudahan penggunaan berarti keyakinan individu bahwa 

menggunakan system tehnologi informasi tidak akan merepotkan atau 

membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan (free off effort). Amin et 

al (2012). Davis memberikan beberapa indikator kemudahan penggunaan 

terhadap suatu system informasi yang meliputi : 1) mudah untuk dipelajari dan 

dioperasikan; 2) pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan lebih mudah; 3) 

menambah keterampilan para pengguna Almuntaha (2008). 

2. Persepsi Kebermanfaatan.  

Merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna terhadap kegunaan sistem 

informasi perpustakaan. Indikatornya antara lain: mempercepat pekerjaan, 

meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan 

efektifitas tugas, mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengguna, adanya 

kebermanfaatan secara keseluruhan, mempermudah pekerjaan, adanya 

penilaian kalau sistem informasi yang digunakan bermanfaat bagi perpustakaan 

dan pengguna. 

3. Sikap Terhadap Penggunaan Sistem Informasi.  

Merupakan sikap pengguna terhadap penggunaan sistem informasi  

perpustakaan yang berbentuk penerimaan ataupun penolakan. Jadi dalam 

konteks sikap ini, pengguna akan menunjukkan sikapnya apakah ia menerima 

ataupun menolak terhadap sistem informasi perpustakaan tersebut.  

4. Intensitas Perilaku Penggunaan Sistem Informasi 

Merupakan niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem  informasi, 

sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem 

informasi perpustakaan tersebut. Inilah yang disebut fase penerimaan, karena 

pengguna menunjukkan sikap penerimaan terhadap penggunaan sistem 
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informasi perpustakaan. Adanya niat positif pengguna untuk menggunakan 

sistem informasi diyakini akan mampu menggerakkan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi perpustakaan. Tingkat penggunaan sistem 

informasi pada pengguna dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap 

sistem informasi tersebut. Jadi ada semacam motivasi untuk menggunakan dan 

keinginan untuk memotivasi  pengguna lainnya. Hal ini meliputi aspek, antara 

lain : kognitif/cara pandang  adanya ketertarikan terhadap sistem informasi, 

afektif dengan pernyataan pengguna untuk menggunakan sistem informasi, 

komponen yang berkaitan   dengan perilaku yaitu adanya keinginan untuk tetap 

menggunakan sistem informasi yang ada. 

5. Penggunaan Sistem Informasi Secara Aktual 

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “actual  use” diartikan sebagai “a   

person’s performance of specific behaviour”, artinya kinerja seseorang dari  

perilaku tertentu. Hal ini dapat diketahui  melalui kondisi  secara  nyata  

penggunaan  sistem informasi tersebut, antara lain : intensitas penggunaan 

sistem informasi,  frekuensi penggunaan menggunakan sistem informasi, 

maupun penggunaan    sistem informasi yang sebenarnya secara terus menerus.   

6. Penerimaan  

Penerimaan (acceptance) ini sebenarnya meliputi variabel intensitas perilaku   

penggunaan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi secara aktual.  

Untuk mengetahui kalau teknologi yang dimaksud yaitu sistem informasi benar 

-benar diterima oleh pengguna, maka dapat diketahui dari indikator manakala 

pengguna selalu menggunakan, selalu mengakses, maupun tercipta kepuasan 

penggunanya.   

 

Model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna terhadap suatu  

sistem akan mempengaruhi sikap penggunanya. Menurut Porter & Donthu (2006), 

bahwa TAM menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan dan    kebermanfaatan 

merupakan suatu kepercayaan terhadap adanya teknologi baru yang mempengaruhi 

sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi. Intinya TAM  sudah teruji sebagai 

tolok ukur dalam tujuan dan perilaku pengguna dalam memanfaatkan teknologi. 

Menurut Jogiyanto (2007) teori Technology Acceptance Model (TAM) 

memiliki beberapa kelebihan yaitu : 
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1. TAM merupakan model perilaku (behavior) yang bermanfaat untuk menjawab 

pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi yang gagal diterapkan 

karena pemakainya tidak mempunyai Niat (intention) untuk menggunakannya. 

2. TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat. 

3. TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar 

mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. 

4. TAM merupakan model yang persimoni (parsimonious) yaitu model yang 

sederhana namun valid. 

 

 

 

2.2  API (Application Programming Interface) 

Dalam buku Information Technology for Management oleh Turban, 

Volonino, Wood Edisi 10 menerangkan bahwa Application Programming Interface 

atau API merupakan sebuah software yang memungkinkan para developer untuk 

mengintegrasikan dan mengizinkan 2 aplikasi yang berbeda secara bersamaan 

untuk saling terhubung satu sama lain. API sendiri bisa digunakan untuk 

komunikasi berbagai bahasa pemrograman yang berbeda, tentu ini cukup 

memudahkan bagi para developer. Bahkan, developer tidak perlu menyediakan 

semua data sendiri karena cukup mengambil data yang dibutuhkan dari platform 

lain melalui API. 

API adalah metode umum untuk mengakses informasi, situs web, dan 

database. Mereka dibuat sebagai pintu gerbang ke aplikasi populer seperti Twitter, 

Facebook, dan Amazon dan aplikasi perusahaan yang disediakan oleh SAP, Oracle, 

NetSuite, dan banyak vendor lainnya. Tren saat ini adalah menuju API yang dibuat 

secara otomatis yang memungkinkan pengembangan TI yang inovatif. 

API web sekarang adalah arti paling umum dari istilah API. Ketika digunakan 

cara ini, istilah API memiliki beberapa arti yang dekat dengan protokol komunikasi 

dan panggilan prosedur jarak jauh. API digunakan untuk mengakses aset bisnis, 

seperti informasi pelanggan atau produk atau layanan. Pengembang TI 

menggunakan API untuk dengan cepat dan mudah menghubungkan beragam data 

dan layanan satu sama lain.  



18 

 
 

Rantai nilai API memiliki banyak bentuk karena organisasi yang memiliki 

aset bisnis mungkin sama atau tidak sama dengan organisasi yang membuat API. 

Orang atau organisasi yang berbeda dapat membangun, mendistribusikan, dan 

memasarkan aplikasi. Di ujung rantai adalah pengguna akhir yang mendapat 

manfaat dari aset bisnis. Seringkali, banyak API digunakan untuk membuat 

pengalaman pengguna baru.  

Manfaat API dalam bisnis perusahaan antara lain : 

a) API adalah saluran ke pelanggan dan pasar baru 

API memungkinkan mitra menggunakan aset bisnis untuk memperluas 

jangkauan produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan dan pasar yang 

mungkin tidak mudah dijangkau. 

b) API mempromosikan inovasi 

Melalui anAPI, orang yang berkomitmen terhadap tantangan atau masalah 

dapat menyelesaikannya sendiri. 

c) API adalah cara yang lebih baik untuk mengatur TI 

API mempromosikan inovasi dengan memungkinkan setiap orang di 

perusahaan untuk menggunakan aset satu sama lain tanpa penundaan. 

d) API membuat jalur ke banyak Aplikasi 

Aplikasi akan menjadi saluran penting dalam 10 tahun ke depan. Aplikasi 

didukung oleh API. Pengembang menggunakan API dan kombinasi API untuk 

menciptakan pengalaman pengguna baru. 

 

Jenis aplikasi menggunakan API yang terdapat didalam Wokee Mobile banking 

Bank KB Bukopin antara lain : 

1. Bisatopup  

API memungkinkan pengguna membuat aplikasi untuk pembelian pulsa 

prabayar, Paket Internet, token listrik, dan pembayaran tagihan melalui aplikasi 

Wokee Mobile banking Bank KB Bukopin. API tersebut terdiri dari Product 

List, Product Price, Check Bills.  

2. E-cash  

E-cash API memberikan solusi bagi perusahaan/organisasi untuk melakukan 

operasional, pengelolaan keuangan dari/kepada karyawan / anggota. 

Penerimaan transaksi pembayaran dilakukan dengan metode host-to-host 
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melalui sistem API. Ada dua transaksi utama yang ditangani oleh API dalam 

aplikasi Wokee Mobile banking Bank KB Bukopin :  

a. Pengelolaan Dana Operasional. E-Cash digunakan oleh rekening 

karyawan/anggota organisasi untuk mendebet kontribusi, klaim dan 

simpanan dari karyawan/anggota kepada suatu perusahaan. 

b. Tanda Terima Pembayaran E-Cash dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran kepada Rekanan Perusahaan (Merchant) oleh pemegang E-

Cash. Ini ditujukan untuk orang yang tidak memiliki kartu debit atau kredit. 

 

 

 

2.3  Mobile Banking 

CAI et al (2006) mengemukakan bahwa Mobile banking adalah penggunaan 

fasilitas internet untuk layanan perbankan, yang meliputi layanan perbankan 

tradisional seperti membuka rekening deposit atau menstransfer dana antar 

rekening yang berbeda, dan pelayanan perbankan yang baru, seperti penyajian 

tagihan elektronik dan pembayaran. Menurut Safeena & Date (2010) Mobile 

banking mengacu pada sistem yang memungkinkan nasabah bank untuk 

mendapatkan akses ke account mereka dan informasi umum mengenai produk dan 

jasa bank melalui penggunaan situs bank, tanpa intervensi atau ketidaknyamanan 

mengirim surat, faks, tanda tangan asli dan konfirmasi telepon.  

Pengertian mobile banking menurut  Riswandi (2005) mobile banking suatu 

layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna untuk 

melakukan kegiatan transaksi perbankkan melalui smartphone. Mobile banking 

merupakan  sebuah  fasilitas  atau  layanan  perbankan  menggunakan  alat  

komunikasi  bergerak  seperti  handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk 

bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Melalui adanya 

handphone dan layanan mobile banking, transaksi perbankan yang biasanya 

dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah 

dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan  tanpa harus mengunjungi outlet 

bank, hanya dengan menggunakan handphone nasabah dapat menghemat waktu 

dan biaya, selain menghemat waktu mobile  banking juga bertujuan agar nasabah 

tidak ketinggalan jaman dalam   menggunakan media elektronik yang sudah 
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modern dan juga bisa lebih memanfaatkan media handphone yang biasanya 

digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga dapat digunakan untuk berbisnis atau 

bertransaksi. Layanan mobile banking memberikan kemudahan kepada para 

nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek   saldo, transfer antar 

rekening, dan  lain-lain. Dengan fasilitas ini semua orang yang memiliki ponsel 

dapat dengan mudah bertransaksi dimana saja dan kapan saja. Pada akhirnya bank 

beramai-ramai menyediakan fasilitas mobile banking demi mendapatkan kepuasan 

dan peningkatan jumlah nasabah. Mobile banking merupakan suatu layanan 

perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone dengan 

menggunakan menu yang sudah tersedia di Subcriber Identity Module Card (SIM 

Card) atau biasa dikenal dengan Menu Layanan Data atau SIM Toolkit. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi sikap nasabah terhadap mobile banking adalah : 

1. Keamanan system Mobile Banking. 

Keamanan dalam sistem transaksi keuangan melalui sistem online merupakan 

faktor utama yang menjadi prioritas bagi nasabah untuk menggunakan jasa 

layanan mobile banking. Nasabah menuntut kepada pihak penyedia jasa layanan 

mobile banking untuk dapat memberikan atau menjamin keamanan transaksi 

keuangan melalui media mobile banking.  

2. Kemudahan suatu website untuk diakses. 

Kemudahan untuk mengakses sistem layanan secara online melalui media 

mobile banking merupakan salah satu faktor yang menentukan kesediaan 

nasabah untuk menggunakan jasa layanan mobile banking. Semakin mudah 

konsumen dalam mengakses situs atau website perusahaan jasa layanan 

perbankan secara online akan meningkatkan sikap konsumen pada jasa  layanan  

perusahaan  serta  jasa  perusahaan  akan  menunjang  sikap konsumen. 

3. Privasi pengguna.  

Dalam sistem layanan perbankan / transaksi keuangan secara online, nasabah 

menginginkan privasi yang tinggi. Nasabah tidak mau data dirinya diketahui 

atau  disebarkan dengan sengaja oleh perusahaan. Oleh sebab itu, privasi 

pengguna merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi nasabah untuk 

mengggunakan jasa layanan mobile banking. 
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4. Kehandalan layanan (layanan 24 jam).  

Transaksi keuangan secara online memiliki keunggulan tanpa batas waktu.  

Perusahaan yang mampu memberikan layanan tanpa batas waktu (24 jam 

sehari) akan lebih diminati nasabah. 

5. Kredibilitas perusahaan jasa layanan perbankan.  

Salah satu faktor yang menentukan  nasabah  untuk  menggunakan  jasa layanan  

perbankan (mobile banking) adalah kredibilitas perusahaan penyedia jasa 

layanan mobile banking. Perusahaan dengan tingkat kredibilitas yang tinggi 

lebih diminati   nasabah untuk digunakan jasa layanan mobile banking. 

6. Kecepatan koneksi jaringan.  

Konsumen atau nasabah dewasa ini memiliki kebutuhan/tuntutan yang lebih  

kompleks pada penyedia jasa layanan perbankan secara online. Salah satu aspek  

yang harus dipenuhi adalah kecepatan koneksi dalam sistem perbankan secara  

online. Meskipun kesalahan ini tidak terdapat pada sistem perbankan saja  

melainkan pada provider yang dipakai oleh nasabah tersebut. Provider jaringan   

tergantung pada sinyal yang ada pada jaringan, kesalahan pada koneksi sering   

terjadi pada tempat yang jauh dari jangkauan signal. 

 

 

 

2.4 Wokee Mobile Banking 

Wokee merupakan inovasi perbankan digital dengan target masyarakat urban 

dan sadar akan teknologi. Aplikasi tersebut merupakan evolusi dalam perbankan 

dengan proses digitalisasi yang membuat nasabah tidak perlu lagi ke bank apabila 

ingin membuat rekening tabungan, dan bisa diakses dimana pun berada. Saat ini 

aplikasi Wokee sudah bisa mengakomodasi pengguna untuk Top Up saldo e-Wallet 

seperti Ovo, Go-Pay dan Link Aja. Dengan menggunakan Wokee, nasabah tidak 

perlu lagi membawa kartu ATM, karena dengan Wokee nasabah bisa melakukan 

tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. (Market - dob, CNBC Indonesia; 18 

February 2020 16:16). 

Dalam menggunakan Wokee nasabah diharuskan memiliki rekening yang di 

buka secara online. 
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Persyaratan Pembukaan :  

1. Mendownload Aplikasi  

2. Melakukan registrasi Aplikasi dengan mengisi : 

- Nama Nasabah 

- Email Nasabah 

- Nomor Telepon 

3. Melakukan pembukaan rekening Tabungan Wokee, dengan mengisi data serta 

melakukan upload data berupa : 

- Foto wajah nasabah 

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

- Nomor Pokok Wajib Pajak* 

- Tanda tangan elektronik 

Bank Bukopin terus berupaya melakukan inovasi untuk menjadikan aplikasi 

Wokee semakin powerful. Sebagai langkah awal dari enhancement fitur dan 

layanan Wokee, Bank Bukopin akan melakukan revamping dan redesain user 

interface Wokee. Tampilan antar muka yang lebih ramah pengguna ini diharapkan 

meningkatkan keinginan nasabah dalam memanfaatkan tabungan Bukopin Siaga 

dan Bukopin Kartu Kredit. Penambahan fitur lainnya adalah dengan memperkaya 

fitur VICA, yaitu video call authentification, yang merupakan layanan branchless 

banking untuk verifikasi CDD (Customer Due Diligence) nasabah Wokee. CDD 

adalah kegiatan yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang 

dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai 

dengan profil resiko Calon Nasabah, Walk in Customer, atau nasabah itu sendiri. 

Aplikasi Wokee juga dilengkapi dengan fitur merchant cardless withdrawal, yaitu 

tarik tunai Wokee tanpa kartu di ATM Bank Bukopin / merchant kerja sama. Sejalan 

dangan itu, Bank Bukopin juga terus mengembangkan Wokee API Service, yaitu 

akses fitur Wokee melalui API. (M. Richard - Bisnis.com 18 Februari 2020 | 16:19 

WIB). 

API ini akan memudahkan proses integrasi aplikasi mitra kerja sama, dalam 

hal ini penyedia e-commerce, dengan layanan yang tersedia di Wokee, termasuk 

sebagai sumber dana untuk bertransaksi. Fitur lainnya yang akan melengkapi 

aplikasi Wokee adalah pembayaran menggunakan teknologi QRIS untuk 
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memudahkan nasabah Wokee bertransaksi dengan penyedia pembayaran QR Code 

di mana pun. 

Untuk memperkuat fitur keamanan, aplikasi Wokee juga akan dilengkapi 

dengan fitur login menggunakan teknologi face recognition yang akan 

memudahkan para user login ke aplikasi Wokee. 

Strategi pemasaran jarang didasarkan pada analisis konsumen tunggal. 

Pemasar tertarik untuk mengidentifikasi situasi yang dialami sejumlah besar 

konsumen dengan cara yang sama. Kemudian manajer dapat mengembangkan 

strategi pemasaran (produk khusus, harga, atau kampanye iklan) untuk situasi 

konsumsi ini. 

 
 
 

2.5  Generasi Muda Milenial 

Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y) adalah kelompok demografi 

setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir 

dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an 

sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 

2000-an sebagai akhir kelahiran. Milenial pada umumnya adalah anak-anak dari 

generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. Milenial kadang-kadang disebut 

sebagai "Echo Boomers" karena adanya 'booming' (peningkatan besar) tingkat 

kelahiran di tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke 20 tren menuju 

keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga 

dampak relatif dari "baby boom echo" umumnya tidak sebesar dari  masa  ledakan 

populasi pasca Perang Dunia II. Karakteristik Milenial berbeda-beda berdasarkan 

wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh 

peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi 

digital. Di sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan 

peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi; meskipun pengaruhnya masih 

diperdebatkan. Masa Resesi Besar (The Great Recession) memiliki dampak yang 

besar pada generasi ini yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi di 

kalangan anak muda, dan menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan krisis 

sosial-ekonomi jangka panjang yang merusak generasi ini.  
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Generasi Y atau milenial adalah kalangan yang terlahir di kurun waktu 1980 –

1995. Kelompok demografi ini disebut dengan generasi milenial karena erat 

kaitannya dengan teknologi, dan cenderung paham akan teknologi, karena mereka 

berkembang bersama dengan munculnya komputer dan internet sehingga memiliki 

kebiasaan dan perilaku yang berbeda dengan generasi lainnya Brosdahl, D. J. C. 

dan Carpenter (2011), yaitu Generasi Silent atau kalangan yang lahir antara tahun 

1925 –1945, Generasi Baby Boomers yaitu kalangan yang dilahirkan diantara 1946 

–1960, serta Generasi X yaitu orang-orang yang terlahir setelah periode 1981 

Brosdahl, D. J. C. dan Carpenter (2011). 

Digitalisasi perbankan di Indonesia salah satunya didorong oleh meningkatnya 

penetrasi internet di masyarakat. Tercatat Indonesia termasuk satu dari sejumlah 

Negara di dunia yang memiliki angka penggunaan internet tertinggi Hadi et al 

(2016). Hasil survey Nielsen Consumer Media menyimpulkan bahwa tingkat 

penetrasi internet di Indonesia cukup tinggi yakni sebesar 44% Lubis (2017), 

dimana pengguna internet terbanyak dikuasi oleh kalangan milenial Haryanto et al 

(2019). Sementara itu, pada tahun 2018 total individu yang aktif menggunakan 

smart phone di Indonesia juga cukup tinggi yakni sebanyak 100 juta orang 

Alexander et al (2020). Dengan meningkatnya penetrasi internet dan jumlah 

pengguna aktif smartphone, maka hal ini dapat pula meningkatkan jumlah 

pengguna mobile banking. Dimana, pengguna mobile banking paling banyak 

ditemukan pada generasi milenial Thusi & Maduku (2020). Hal ini disebabkan 

karena generasi milenial memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 

teknologi. Syafrida & Awaludin (2020) menyebutkan bahwa kriteria nasabah 

milenial menggunakan layanan perbankan adalah ketersediaan teknologi dalam 

layanan perbankan berupa sms banking, mobile banking, dan internet banking yang 

mampu mengefisiensikan dan memudahkan transaksi mereka. 

Studi yang dikaji Ashoka (2017) menemukan bahwa mayoritas pengguna 

mobile banking adalah generasi milenial. Riza (2019) menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa ekspektasi penggunaan dan ekspektasi performa berpengaruh 

terhadap minat generasi milenial menggunakan aplikasi mobile banking. Tan & Lau 

(2016) juga menemukan sejumlah prediktor yang dapat menjelaskan minat generasi 

milenial dalam mengadopsi penggunaan mobile banking, diantaranya adalah 
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ekspektasi penggunaan, ekspektasi performa, persepsi risiko, dan pengaruh sosial. 

Di sisi lain, Sari et al (2019) menyimpulkan bahwa generasi milenial menggunakan 

mobile banking karena mudah digunakan dan penggunaannya dapat menyelesaikan 

masalah keuangan yang mereka hadapi.  

Teknologi juga membuat para generasi internet tersebut mengandalkan media 

sosial sebagai tempat mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi 

platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat.  Tren tersebut sudah 

terbukti disepanjang 2016 melalui beberapa peristiwa penting, seperti aksi teror 

bom. Masyarakat benar-benar mengandalkan media sosial untuk mendapatkan 

informasi terkini dari sebuah peristiwa.  The Nielsen Global Survey of  E-commerce 

juga melakukan penelitian terhadap pergeseran perilaku belanja para generasi 

internet. Penelitian dilakukan berdasar penetrasi internet di beberapa negara.  

Nielsen melakukan riset terhadap 30 ribu responden yang memiliki akses internet 

memadai. Responden tersebut berasal dari 60 negara di Asia Pasifik, Eropa, 

Amerika Latin dan Utara, serta Timur Tengah. 

Studi tersebut menggambarkan perilaku generasi akrab internet ini memilih 

jalur daring untuk meneliti dan membeli beragam produk atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nielsen mencatat, pertumbuhan penetrasi 

perangkat mobile di kota-kota besar Indonesia mencapai 88 %. Kepemilikan 

perangkat mobile menjadi salah satu faktor paling signifikan terhadap perilaku 

belanja daring. Berdasarkan riset Nielsen tersebut, Indonesia memiliki peringkat 

teratas secara global dalam hal penggunaan ponsel pintar untuk belanja 

daring. Sebanyak 61 % konsumen memilih berbelanja menggunakan ponsel pintar, 

dan 38 % lainnya memilih tablet atau perangkat mobile lain. Sementara, 58 % 

konsumen lebih memilih menggunakan komputer.  

Lekat dengan dunia maya, memiliki pengetahuan tinggi dalam menggunakan 

platform dan perangkat mobile, ternyata menciptakan titik lemah bagi para generasi 

internet. Titik lemah tersebut berdampak buruk terhadap keamanan generasi 

millennial di dunia maya.  Salah satunya ancaman siber yang siap menerkam para 

pengguna. Norton Cyber Security mengeluarkan Insight Report November 2016. 

Penelitian yang dilakukan secara daring tersebut melibatkan 20.907 responden dari 

21 negara dunia.  
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Tiga negara Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan Indonesia. 

Penelitian berlangsung pada 14 September sampai 6 Oktober 2016. Sampel di 

Indonesia melibatkan lebih dari seribu pengguna berusia 18 tahun ke atas yang 

dipilih secara random. "Generasi millennial secara mengejutkan menunjukkan 

kebiasaan keamanan daring yang mengendur,". 

Di antara data dari wearesocial.com khusus di Indonesia sendiri per Januari 2018 

penggunaan internet sudah menyentuh angka 50% atau setengah dari total 

penduduk 265,4 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 

di Indonesia telah menggunakan teknologi internet, dimana beberapa aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah mengakses media sosial, belanja 

online, dan browsing. Begitu juga dengan data yang diperoleh dari statista.com 

mengenai perkembangan penggunaan smartphone di Indonesia yang telah 

mencapai 26,26 % dari total jumlah penduduk di Indonesia di Indonesia. 2018. 

Milenial dengan populasi 90 juta atau sekitar 34,45 % dari total populasi 

Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi industri perbankan. 

Berdasarkan laporan Indonesia Millennial Report 2019 yang dilakukan oleh IDN 

Research Institute, hasil penelitian menunjukkan bahwa 94,4% milenial di 

Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Internet merupakan kebutuhan utama 

bagi kaum milenial. Dan sebagian besar atau sekitar 98,2 % aktivitas yang 

dilakukan di internet diakses melalui smartphone. Dengan chatbot, nasabah 

milenial kini dapat mengetahui berbagai macam produk dan layanan perbankan 

dengan cepat, seperti informasi promosi, kurs, lokasi ATM terdekat, dan juga dapat 

melakukan registrasi kartu kredit dan KPR. Selain itu, pelanggan milenial juga bisa 

cek saldo, cek rekening, informasi kartu kredit. 

 

 

 

2.6  Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use) 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) Menurut Pambudi 

(2014) persepsi kemudahan penggunaan berarti keyakinan individu bahwa 

menggunakan sistem teknologi informasi tidak akan merepotkan atau 

membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan (free of effort). Amin et al 

(2012). Davis memberikan beberapa indikator kemudahan penggunaan terhadap 
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suatu sistem informasi yang meliputi : (1) mudah untuk dipelajari dan dioperasikan; 

(2) pengguna dapat melakukan pekerjaan dengan lebih mudah, dan (3) menambah 

keterampilan para pengguna Almuntaha (2008). 

Menurut Rose & Fogarty (2006) dalam penelitiannya terhadap 208 responden 

mendapatkan hasil bahwa pengguna teknologi yang memiliki kepercayaan terhadap 

kemampuannya untuk menggunakan teknologi akan merasa bahwa teknologi 

tersebut bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Kajian literatur mengindikasikan 

persepsi manfaat akan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan karena 

sebuah teknologi yang lebih mudah digunakan menjadi lebih berguna Venkatesh 

(2000). 

Dalam TAM menurut Davis (1985), faktor persepsi terhadap kemudahan untuk 

menggunakan teknologi dan persepsi terhadap daya guna sebuah teknologi 

informasi berhubungan dengan sikap seseorang pada penggunaan teknologi 

tersebut. Terdapat dua metode pengukuran persepsi terdiri dari metode self report 

dan pengukuran involuntary behavior. Salah satu skala pengukuran dalam self 

report adalah Summated rating scale : Pengukuran dimana subjek diminta untuk 

mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing 

pernyataan. Skala yang digunakan adalah skala likert. Sikap pada penggunaan 

sesuatu adalah sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk atau 

layanan. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk atau layanan ini dapat 

digunakan untuk memprediksi perilaku dan Niat seseorang untuk menggunakan 

atau tidak suatu produk atau layanan. 

 

 

 

2.7 Keamanan (Secure) 

Menurut Simons dalam Rahardjo (2005) keamanan informasi adalah 

bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau paling tidak, mendeteksi 

adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya 

sendiri tidak memiliki arti fisik. Hasil penelitian Almuntaha (2008) menyatakan 

bahwa keamanan merupakan isu yang paling penting dan seringkali dengan 

publikasi mengenai keamanan di media membuat kepercayaan nasabah terhadap 

keamanan internet banking berkurang. Menurut Casaló et al (2010) dari sudut 
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pandang konsumen, keamanan adalah kemampuan untuk melindungi informasi 

atau data konsumen dari tindak penipuan dan pencurian dalam bisnis perbankan 

online, hal ini masuk dalam kategori resiko yang dihadapi. 

Jacoby & Kaplan (1972) menyimpulkan dari karya Mani Bauer ukuran 

keseluruhan risiko yang dirasakan, menunjuk ke lima aspek kunci: risiko keuangan, 

risiko kinerja, risiko sosial, risiko keamanan, dan risiko privasi. Dalam literatur, 

pengertian risiko waktu yang ditentukan oleh Roselius (1971) juga telah diambil 

sebagai dimensi risiko yang dirasakan Stone & Grønhaug (1993); Dholakia (1997).  

 
 

 

2.8 Ketersediaan Fitur (Feature Availability) 

Menurut Ainscough dan Luckett dalam Pranidana (2011) fitur merupakan 

perlengkapan untuk interaktivitas nasabah adalah kriteria penting yang menarik 

perhatian para nasabah di dalam penyampaian jasa Mobile banking. Gerrad I 

Cunningham dalam Pranidana (2011).  

Menurut Poon dalam Pranidana (2011) terdapat beberapa konstruk yang 

menjadi indikator ketersediaan fitur (feature availability) suatu sistem Mobile 

banking, yaitu: (1) kemudahaan akses informasi tentang produk dan jasa; (2) 

keberagaman layanan transaksi; (3) keberagaman fitur, dan (4) inovasi produk. 

Inovasi produk berhubungan dengan ketersediaan teknologi yang sesuai, 

pengenalan produk yang tepat, dan pengembangan atas jasa. 

Rithmaya (2016) Fitur layanan adalah salah satu faktor dari pesaing yang akan 

membuktikan suatu kepercayaan untuk konsumen dalam melakukan transaksi baik 

secara online atau offline.   

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Sakti et al (2014) fitur dijelaskan sebagai 

sarana perusahaan untuk mendiferensiasikan produk yang lainnya dari perusahaan 

pesaing 

Oleh karena itu, konsumen lebih memilih platform online untuk memanfaatkan 

layanan perbankan. Kenyamanan akses Roy et al (2018), kenyamanan pencarian 

Benoit et al (2017), kenyamanan evaluasi Shankar & Rishi (2020), kenyamanan 

transaksi Jiang et al (2013), kenyamanan manfaat Shankar & Rishi (2020), dan 

kenyamanan pasca-manfaat Duarte et al (2018) adalah dimensi utama kenyamanan 
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yang memotivasi konsumen untuk mengadopsi platform m-banking untuk 

ketersediaan layanan perbankan. 

Indikator pengukuran variabel fitur layanan mengacu pada pendapat dari Poon 

(2015) antara lain Kemudahan akses informasi merupakan akses informasi yang 

mudah digunakan dalam aplikasi dompet digital dengan menawarkan barang atau 

jasa melalui dompet digital yang digunakannya. 

 

 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Metode 

penelitian 

Pembahasan Tahun 

1 Mobile 

banking 

adoption 

of the youth 

market 

Perceptions 

and 

intentions 

Ulun Akturan 

Nuray Tezcan 

Vol.30No.4,2012 

Faculty of 

Management, 

Halic University, 

Istanbul, Turkey. 

Data 

dikumpulkan 

dari 435 

mahasiswa 

yang ada 

yaitu 

non-

pengguna 

dan dianalisis 

dengan 

pemodelan 

persamaan 

struktural 

(SEM). 

Dalam adopsi mobile 

banking, sikap yang 

ditemukan menjadi 

determinan Bila 

konsumen berpikir 

bahwa menggunakan 

mobile banking itu 

menyenangkan dan 

bagus 

Ide, bijaksana untuk 

digunakan untuk 

transaksi keuangan dan 

menganggapnya sebagai 

hal yang diinginkan, 

mereka cenderung 

melakukannya 

mengadopsi aplikasi 

mobile banking Sikap ini 

dipengaruhi oleh 

persepsi 

manfaat , risiko sosial 

dan kinerja. 

2012 

2 Consumer 

adoption of  

Ali Abdallah 

Alalwan Yogesh 

K. Dwivedi 

Nripendra P. P. 

Data 

dikumpukan 

dari 500 

mahasiswa di 

Model konseptual yang 

diusulkan didasarkan 

pada Teknologi 

2016 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Metode 

penelitian 

Pembahasan Tahun 

mobile 

banking in 

Jordan 

Rana Michael D. 

Williams , 

(2016) Vol. 29 Iss 

1 pp. 118 – 139 

kota Amman 

dan kota Al 

Balqa 

dianalisis 

dengan 

pemodelan 

persamaan 

struktural 

(SEM). 

Model Penerimaan 

(TAM). Ini diperpanjang 

dengan menambahkan 

risiko yang dirasakan 

dan self-efficacy sebagai 

eksternal 

faktor-faktor. Pemodelan 

persamaan struktural 

(SEM) dilakukan untuk 

menganalisis data yang 

dikumpulkan dari 

lapangan 

kuesioner survei dikelola 

untuk sampel 

kenyamanan pelanggan 

perbankan Yordania. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa niat 

perilaku dipengaruhi 

secara signifikan oleh 

persepsi 

kegunaan, persepsi 

kemudahan penggunaan, 

dan risiko yang 

dirasakan. 

 

3 Behavioural 

intention to 

adopt 

mobile 

banking 

among the 

millennial 

generation 

Evon Tan 

Jasmine Leby 

Lau (2016), Vol. 

17 Iss 1 pp 

  

Data 

dikumpukan 

dari 347 

mahasiswa di 

kota Kuala  

Lumpur 

dianalisis 

dengan 

pemodelan 

regresi linear 

berganda 

Ekspektasi kinerja 

merupakan faktor utama 

memengaruhi adopsi 

pengguna perbankan 

seluler, diikuti oleh 

harapan upaya, risiko 

yang dirasakan 

dan pengaruh sosial. 

Selain itu, harapan 

kinerja ditemukan 

memiliki parsial 

efek mediasi pada 

hubungan antara harapan 

usaha dan niat pengguna 

untuk mengadopsi 

mobile banking. 

2016 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Metode 

penelitian 

Pembahasan Tahun 

4 User 

satisfaction 

with mobile 

websites: 

the impact 

of perceived 

usefulness 

(PU), 

perceived 

ease of 

use (PEOU) 

and trust 

Muslim Amin, 

Sajad Rezaei, 

Maryam 

Abolghasemi , 

Vol. 5 No. 3, 

2014 

Management 

Department 

College of 

Business 

Administration, 

King Saud 

University, 

Riyadh,Kingdom 

of Saudi Arabia 

 

Sebanyak 

302 

kuesioner 

yang valid 

dikumpulkan 

secara 

empiris 

uji model 

penelitian. 

Pemodelan 

persamaan 

struktural 

(SEM)  

 

menunjukkan bahwa PU 

memiliki  

Hubungan signifikan 

dengan kepuasan dan 

kepercayaan pengguna 

ponsel, didukung 

hubungan signifikan 

antara PU, dan 

kepercayaan dan 

kepuasan. 

2014 

5 Perceived 

risk, usage 

frequency 

of mobile 

banking 

services 

Chau Shen Chen 

Department of 

Information 

Management, 

China University 

of Science and 

Technology, 

Taipei City, 

Taiwan, R.O.C 

Data dari 610 

kuesioner 

valid yang 

dikumpulkan 

di Taiwan 

adalah 

dianalisis 

oleh SPSS 

dan LISREL.  

 

Pengguna mobile 

banking dengan perilaku 

yang berbeda 

pola memiliki persepsi 

yang berbeda tentang 

manfaat dan risiko 

inovasi. Apalagi, 

kesadaran merek dan 

citra merek penyedia 

MBS adalah faktor 

eksogen penting yang 

terkait dengan sikap dan 

niat untuk menggunakan 

MBS. Akhirnya, 

penelitian ini 

menyajikan beberapa 

saran untuk para 

peneliti, bankir, dan 

pemasar. 

2013 
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2.10 Kerangka Penelitian 

 H1 

         H4 

                 H2 

  

                     H3 

 

 

 

                                 

   

 

 

  

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Ulun Akturan Nuray Tezcan Vol.30No.4,2012 
 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

 

2.11.1 Persepsi Kemudahan 

Persepsi kemudahan mengacu pada sejauh mana calon pengguna 

mengharapkan sistem memberikan kemudahan Davis et al (1989). Dalam model 

tersebut, keduanya, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan memprediksi sikap 

yang didefinisikan sebagai evaluasi pengguna terhadap keinginan untuk 

menggunakan sistem. Niat perilaku individu secara langsung dipengaruhi oleh 

sikap dan persepsi kegunaan. TAM mampu memberikan penggambaran Niat 

pengguna untuk menggunakan teknologi Legris et al (2003). Dan sudah banyak 

digunakan dalam penelitian untuk mengetahui probabilitas mengadopsi sistem 

Persesi 

kemudahan 

ceived  

Persepsi 

manfaat  

 

Niat untuk 

menggunakan 
Sikap untuk 

Menggunakan 

Risiko 

Sosial 

 

Resiko  

Kinerja 

 

Risiko 

Keuangan 

Risiko 

Keamanan 

Risiko 

Privasi 

Persepsi Resiko 

 



33 

 
 

online dan persepsi pengguna tentang penggunaan sistem Alsajjan & Dennis 

(2010); Teo et al (1999); Gefen & Straub (2000); Moon & Kim (2001)  dimana 

kegunaan yang dirasakan dan keyakinan adalah variabel yang bermakna dalam hak 

mereka sendiri dan berfungsi sebagai variabel perilaku, bukan ukuran pengganti 

fenomena objektif . Dengan demikian, orang membentuk niat tentang perilaku yang 

mereka yakini akan meningkatkan kinerja, di luar perasaan positif atau negatif yang 

mungkin mereka rasakan terhadap perilaku. Atas dasar ini, dihipotesiskan : 

H1 Persepsi kemudahan (X) berpengaruh signifikan terhadap sikap menjadi niat 

untuk menggunakan mobile banking. 

 

2.11.2 Persepsi Manfaat 

Jauh sebelum internet diketahui bahwa konsumen umumnya terlibat 

Analisis "biaya-manfaat" saat memilih prosedur pengambilan keputusan Wright 

(1975). Di situasi pembelian, konsumen mencari keuntungan tertentu dari solusi 

produk, dan lihat produk sebagai kumpulan atribut yang memberikan manfaat 

Kotler & Armstrong (2010). Baru-baru ini, dalam mempelajari mobile banking, 

telah disarankan pelanggannya Pembelian produk meliputi evaluasi kognitif dan 

afektif utilitarian dan manfaat hedonistik Kim et al (2007). Selain itu, konsumen 

menilai nilainya terhadap produk dengan membandingkan manfaat yang dirasakan 

dan pengorbanan yang dirasakan.  

Manfaat yang dirasakan ditemukan sebagai faktor penting dalam 

memahami perbankan online. M.-C. Lee (2009) mengetahui bahwa Niat untuk 

menggunakan perbankan online terutama dan signifikan terpengaruh oleh manfaat 

yang dirasakan. Dan Laforet & Li (2005) menemukan kekurangannya Mencapai 

manfaat ini merupakan hambatan penting untuk adopsi. Oleh karena itu, itu 

berhipotesis bahwa: 

H2. Persepsi manfaat (X) berpengaruh signifikan terhadap sikap menjadi niat untuk 

menggunakan wokee mobile banking. 

 

2.11.3 Persepsi Risiko 

Konsep perceived risk telah banyak digunakan dalam riset perilaku 

konsumen Ha (2002); Cunningham et al (2004); Pérez-Cabanéro (2007). Riset-

riset perilaku konsumen telah dikategorikan ke dalam 5 bidang, yaitu: sifat 
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perceived risk, jenis perceived risk, hubungan antara risiko yang dipersepsikan 

dengan kelas produk atau karakteristik produk, pengaruh perbedaan individu 

terhadap persepsi risiko, dan pengukuran risiko yang dipersepsikan.  

Selain dimensi risiko klasik yang dirasakan, kemunculan internet dan 

hyperspace telah menciptakan bentuk persepsi risiko baru, risiko privasi Kasus 

(2002), Pikkarainen et al (2004) dan risiko keamanan Pikkarainen et al (2004). 

 

Tabel 2.2 Definisi Dimensi Risiko yang Dirasakan yang Digunakan dalam Studi 

M.S.Y. Lee et al (2003) mendefinisikan bahwa dimensi risiko yang 

dirasakan, kecuali pengecualian Risiko psikologis, bisa menjelaskan mengapa 

konsumen tidak mau mengadopsi ponsel layanan perbankan.  M.S.Y. Lee et al 

(2003) menemukan risiko psikologis tidak didukung dengan masalah ini terhadap 

adopsi mobile banking. Selain itu, penelitian terdahulu berpendapat bahwa 

dirasakan biaya keuangan Luarn & Lin (2005), masalah keamanan Brown et al 

(2003); Luarn & Lin (2005), risiko yang terkait dengan kinerja Featherman & 

Pavlou (2003) adalah hal yang penting variabel dalam menentukan adopsi layanan 

mobile banking. Walker & Johnson (2006) mengemukakan kemauan untuk 

menggunakan internet dan telepon untuk keuangan dan Layanan belanja 

dipengaruhi oleh : 

(1) Kemampuan individu pribadi atau kemampuan; 

(2)   Risiko yang dirasakan dan keuntungan relatif; dan 

(3)  Sejauh mana kontak dengan personil layanan lebih diutamakan atau dianggap 

perlu. Atas dasar itu, dihipotesiskan bahwa: 

Dimensi Risiko Definisi 

 

Risiko sosial 

Dalam kelompok sosial seseorang sebagai akibat dari 

mengadopsi suatu 

produk. 

Risiko kinerja Kemungkinan produk tidak berfungsi. 

 

Resiko keuangan 

Potensi pengeluaran moneter yang terkait dengan harga 

pembelian awal serta biaya pemeliharaan produk selanjutnya 

Risiko keamanan Potensi hilangnya kendali atas transaksi dan informasi keuangan 

Risiko privasi Potensi kehilangan kendali atas informasi pribadi 
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H3. Persepsi risiko (X) berpengaruh signifikan terhadap sikap menjadi niat untuk 

menggunakan mobile banking. 

 

2.11.4 Niat Menggunakan Wokee Mobile banking 

Berhasil atau tidaknya suatu teknologi yang dikembangkan untuk 

meningkatkan pelayanan akan bergantung dari para penggunanya. Suatu teknologi 

akan berhasil jika penggunanya (user) semakin banyak jumlahnya serta terus 

digunakan. Maka oleh karenanya, sikap seseorang untuk menggunakan teknologi 

menjadi faktor penting untuk merubah sikap menjadi niat untuk menggunakan. 

Konteks situasional di mana perilaku terjadi dapat memiliki pengaruh yang 

kuat pada niat perilaku konsumen. Niat perilaku (behavioral intention) menurut 

Jogiyanto (2007) adalah suatu keinginan atau Niat seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu. Niat berhubungan dengan perilaku-perilaku atau tindakan-

tindakan, akan tetapi Niat dapat berubah menurut waktu, semakin lebar interval 

waktu, semakin dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan Niat  seseorang, 

Menurut Amijaya & Rahardjo (2010), Menurut Setyanto (2011). Niat ulang 

menggunakan Mobile banking secara online dapat diartikan seberapa sering 

nasabah menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan pihak bank dalam 

bertransaksi secara online melalui layanan. Azjen (1980)  menyatakan bahwa niat 

individu merupakan penentu perilaku pengguna. Perilaku/sikap  diartikan sebagai 

niat seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Atas dasar itu, dihipotesiskan 

bahwa : 

H4 Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan wokee mobile 

banking. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dikarenakan penelitian ini memerlukan pengujian dengan statistik. 

Penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya Creswell (2012). Metode 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, 

yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya 

pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan 

menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan P. D. Sugiyono (2010). Serta 

tergolong dalam jenis penelitian explanatory (penjelasan). Dapat dikatakan 

demikian karena penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara beberapa 

variabel dan menjelaskan melalui pengujian hipotesis. Menurut Singarimbun et al 

(2008) adalah penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan antara variabel-

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengguna aplikasi Wokee mobile 

banking pada nasabah dan karyawan melalui integrasi dari model penerimaan 

teknologi (TAM) dengan manfaat yang dirasakan dan risiko yang dirasakan. 

 

 

 

3.2 Waktu dan Tempat / Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Bank KB Bukopin Tbk Kantor 

Cabang Lampung. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena peneliti 

ingin mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Wokee Mobile Banking yang 

merupakan salah satu produk digital banking dari Bank KB Bukopin di masyarakat 
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luas, sehingga dapat diketahui aplikasi tersebut berpengaruh di masyarakat pada 

umumnya.   

 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

3.3.1 Populasi 

Menurut Howell et al (2011), Populasi adalah sebagai kumpulan dan 

peristiwa dimana anda tertarik dengan peristiwa tersebut. Cooper dan Emory 

(1999) mengartikan populasi sebagai kumpulan individu dan obyek penelitian yang 

memiliki kualitas-kualitasserta ciri-ciri yang telah di terapkan berdasarkan kualitas 

dan ciri tersebut minimal memiliki suatu persamaan karakteristik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah nasabah dan Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk seluruh 

Indonesia pengguna Wokee mobile banking. 

 

3.3.2 Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik probability sampling dengan pendekatan simple random sampling. Teknik 

penentuan dengan pendekatan simple random sampling dilakukan secara acak, 

setiap unit yang dimasukkan ke dalam sampel mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih demi kepentingan studi, dan setiap kombinasi unsur-unsur populasi 

merupakan sampel yang mungkin Churchill & Iacobucci (2005). 

Sampel dalam penelitian ini di ambil dari populasi yang sesuai dengan 

kriteria, yaitu Nasabah dan Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk seluruh indonesia 

pengguna Wokee mobile banking. Jumlah Sampel penelitian ini didapat dengan 

menggunakan kuesioner google form. Jumlah sesuai dengan pendapat penentuan 

jumlah sampel yang dikembangkan oleh Roscoe dalam P. D. Sugiyono (2010).  

Adapun penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Roscoe dalam 

Sugiyono (2010: 131) adalah sebagai berikut :  

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 

500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-

swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. 
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3. Dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau 

regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 

(independen + dependen), maka jumlah anggota sampel minimal 50. 

Berdasarkan penjelasan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131) pada poin 

ketiga yaitu jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel 

yang diteliti, maka sampel dalam penelitian ini adalah 50 x 10 yaitu 500 

orang. 

 

 

 

3.4 Definisi Operasional 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti 

untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih luas dan merupakan sampling Metode 

yang banyak digunakan dalam penelitian berbasis internet. 

Berikut ini adalah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini  beserta 

dengan indikatornya : 

Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Item Pertanyaan Skala Ukur 

Persepsi 

Kemudahan 

PK1 
 Mempelajari cara menggunakan 

Mobile banking mudah bagi saya. 
Likert 

PK2 
 Saya menemukan jenis Mobile 

banking yang mudah digunakan 
Likert 

PK3 

 Mudah bagi saya untuk menjadi ahli 

dalam menggunakan Mobile 

banking. 

Likert 

PK4 

 Saya pikir mudah menggunakan 

mobile banking untuk 

menyelesaikan tugas perbankan 

saya. 

 

Likert  

Persepsi Manfaat 
PM1 

 Menurut saya dengan menggunakan 

mobile banking dapat menghemat 

waktu saya dalam melakukan 

transaksi perbankan. 

 

 

Likert 

PM2 
 Menurut saya, menggunakan mobile 

banking dapat menawarkan produk, 
Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Item Pertanyaan Skala Ukur 

layanan, dan peluang investasi yang 

lebih luas kepada saya 

PM3 
 Menggunakan Mobile banking 

meningkatkan produktivitas saya. 
Likert 

PM4 

 Menurut saya dengan menggunakan 

mobile banking dapat menghemat 

biaya penanganan transaksi dalam 

melakukan transaksi perbankan 

Likert 

Persepsi Resiko 

 

 

 

 

 

 

 

Resiko Sosial  

PR1  Jika saya menggunakan mobile 

banking, saya pikir saya akan 

dihargai lebih tinggi oleh rekan-

rekan saya di tempat kerja. 

 

Likert 

PR2  Pikiran menggunakan mobile 

banking membuat saya khawatir 

karena beberapa teman akan 

mengira saya hanya pamer 

Likert 

PR3  Saya pikir menggunakan mobile 

banking akan memberi saya status 

sosial yang lebih tinggi 
Likert 

Resiko Kinerja  

PR4  Saya khawatir tentang apakah 

Wokee mobile banking akan benar-

benar berkinerja sebaik yang 

seharusnya. 

Likert 

PR5  Saya khawatir bahwa Wokee 

mobile banking tidak akan 

memberikan tingkat manfaat yang 

saya harapkan 

Likert 

Resiko Keuangan  

PR6  Menurut saya sistem operasi mobile 

banking tidak akan berfungsi 

dengan baik 
Likert 

PR7  Saya pikir akan ada masalah dengan 

transaksi keuangan saya saat 

menggunakan Wokee mobile 

banking 

Likert 

PR8  Saat menggunakan Wokee mobile 

banking, saya takut kehilangan uang 

karena kesalahan yang ceroboh 
Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Item Pertanyaan Skala Ukur 

PR9  Peretas mungkin mengambil alih 

rekening bank saya jika saya 

menggunakan Internet banking 

/Mobile banking/Telebanking 

Likert 

PR10  Menurut saya, menggunakan 

mobile banking berisiko secara 

finansial 
Likert 

Resiko Keamanan  

PR11  Saya percaya pada bank online 

sebagai bank Likert 

PR12  Saya tidak khawatir tentang 

keamanan bank online Likert 

PR13  Masalah keamanan tidak 

mempengaruhi penggunaan bank 

online 
Likert 

Resiko Privasi  

PR14  Menggunakan bank online aman 

secara finansial Likert 

PR15  Saya percaya pada kemampuan 

bank online untuk melindungi 

privasi saya 
Likert 

PR16  Saya percaya pada teknologi yang 

digunakan bank online Likert 

Sikap Untuk 

Menggunakan 

SKP1  Saya pikir menggunakan mobile 

banking adalah ide yang bagus Likert 

SKP2  Saya pikir menggunakan mobile 

banking untuk transaksi keuangan 

akan menjadi ide yang bijaksana 
Likert 

SKP3  Menurut saya menggunakan mobile 

banking itu menyenangkan Likert 

SKP4  Menurut saya, sebaiknya 

menggunakan mobile banking Likert 

Niat Untuk 

Menggunakan 

NM1  Saya berniat untuk menggunakan 

Mobile banking di masa depan Likert 

NM2  Saya akan selalu mencoba 

menggunakan Mobile banking 

dalam kehidupan sehari-hari saya 
Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Item Pertanyaan Skala Ukur 

NM3  Saya berencana untuk 

menggunakan Mobile banking di 

masa mendatang 
Likert 

NM4  Saya memperkirakan saya akan 

menggunakan Mobile banking di 

masa depan 
Likert 

Sumber : Alalwan, dkk (2016), Nuray Tezcan, Ulun Akturan, 2012 

 

 

3.5 Pengujian Kuisoner 

 

3.5.1  Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar 

pernyataan berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden. Penelitian ini 

menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber pertama 

darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner secara online kepada pengguna aplikasi Wokee Mobile 

Banking. 

 

3.5.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner . P. 

D. Sugiyono (2010) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.  Kuesioner dibuat dengan kategori multiplechoice 

dengan menggunakan skala likert, dimana setiap pertanyaan dibagi menjadi 5 skala 

ukur yaitu sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), netral (skor 3), tidak setuju (skor 

2), sangat tidak setuju (skor 1). 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

(PLS) Partial Least Square yang dapat melakukan pengujian model pengukuran 

sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji 



42 

 
 

validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas 

(pengujian hipotesis dengan model prediksi). 

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat 

soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu, terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu : 

a. PLS (Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan 

asumsi sampel tidak harus besar. 

b. PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang 

masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat digunakan 

untuk prediksi. 

c. PLS (Partial Least Square) memungkinkan algoritma dengan menggunakan 

analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi 

perhitungan logaritma Ghozali (2011: 21). 

d. Pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat 

digunakan untuk menjelaskan. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi D. Sugiyono (2013). 

 

 

 

3.7  Uji  Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Menurut Jogiyanto (2009: 87) ukuran signifikansi 

keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-

statistic. Jika T statistic lebih tinggi dibanding nilai T-table sebesar 1,96, berarti 

hipotesis terdukung atau diterima.  

Pengujian dengan menggunakan Outer Model menurut Hussein (2015) 

analisa Outer Model menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan 

bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang 
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dilakukan pada outer model :  Convergent Validity. Nilai convergen validity adalah 

nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang 

diharapkan > 0,7.  Discriminant Validity. Nilai ini merupakan nilai cross loading 

faktor yang berguna  untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang 

memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada konstruk yang 

dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang 

lain.  Composite Reliability, data yang memiliki composite reliability > 0.7 

mempunyi reliabilitas yang tinggi.  Average Variance Extracted (AVE), nilai AVE 

yang diharapkan > 0.5 Cronbach Alpha, maka uji reliabilitas diperkuat dengan 

Cronbach Alpha.  

Inner model menggambarkan model struktural hubungan antar variabel 

laten. Model struktural dapat diukur menggunakan model R square variabel laten 

dependen, hasil dari R square menjelaskan nilai dependen sebaiknya diatas 0,00 

sehingga dapat dinyatakan bahwa dependen konstruknya baik. 

Analisis PLS (Partial least square) yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan program Smart PLS versi 3 yang dijalankan 

dengan media computer.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Dari hasil penelitian ini dalam hal penggunaan/adopsi mobile banking yang 

telah diperbaharui dengan mengintegrasikan komponen utama TAM, dan dengan 

memasukkan dampak resiko terhadap sikap hingga menjadi niat untuk 

menggunakan aplikasi mobile banking secara keseluruhan variable hasil penelitian  

dapat diterima walaupun dalam persepsi resiko keuangan tidak diterima/ ditolak , 

artinya aplikasi Wokee mobile banking ini dapat diterima di masyarakat dengan 

resiko privasi yang diterima dan mengesampingkan resiko keamanan, resiko 

kinerja, resiko sosial dan resiko keuangan, dimana kepercayaan terhadap bank 

online lebih utama dari pada resiko privasi yang akan dihadapi.  Berdasarkan 

analisis data yang sudah dilakukan pada bab IV maka dapat ditarik beberapa 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya seperti diuraikan di 

bawah ini. 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh maka didapati bahwa : 

1. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap nasabah dalam 

bertransaksi online menggunakan wokee mobile banking, serta 

mengungkapkan bahwa intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna 

dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan. Kemudahan terkait erat 

dengan probabilitas subjektif bahwa menggunakan wokee mobile banking 

menguntungkan dan akan membuat transaksi perbankan lebih mudah 

2. Persepsi manfaat menggunakan wokee mobile banking berpengaruh 

signifikan terhadap sikap, hal ini menunjukkan bahwa menggunakan mobile 

banking sangat bermanfaat bagi nasabah dan mereka menilai manfaat atas 
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mobile banking sangat tinggi. Manfaat dari menggunakan mobile banking 

salah satunya contohnya adalah dapat menghemat waktu karena dapat 

melakukan transaksi hanya dari smartphone, selain itu manfaat lain dari 

menggunakan mobile banking adalah bertransaksi secara praktis dan dapat 

memantau transaksi serta saldo rekening secara real time. Variabel persepsi 

manfaat berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking lebih disebabkan 

oleh tingginya manfaat yang dirasakan oleh responden itu sendiri.  

3. Persepsi risiko yang dirasakan yang mempengaruhi sikap terhadap 

penggunaan wokee mobile banking diidentifikasi sebagai risiko privasi, 

performa tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dalam penggunaan 

mobile banking, artinya semakin rendah potensi adanya kerusakan aplikasi 

mobile banking  maka sikap nasabah terhadap mobile banking akan semakin 

baik dan semakin terjaganya privasi nasabah maka sikap untuk menggunakan 

mobile banking semakin tinggi. 

4. Konstruk Sikap berpengaruh terhadap niat menggunakan wokee mobile 

banking secara signifikan. Dalam wokee mobile banking, ketika responden 

merasakan bahwa wokee mobile banking dapat menghemat waktu, 

menawarkan berbagai layanan dan dapat menghemat biaya penanganan 

transaksi dan terjaganya privasi nasabah, mereka mengembangkan sikap 

positif dan karenanya bermaksud untuk menggunakan aplikasi wokee mobile 

banking tersebut, artinya semakin baik sikap dalam  produk wokee mobile 

banking maka niat nasabah terhadap wokee  mobile banking juga akan 

semakin baik.   

 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Penyebaran kuesioner yang dilakukan 

menggunakan google form yang menyebabkan tidak adanya komunikasi secara 

langsung sehingga kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara responden dan 

maksud pernyataan di kuesioner. 
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5.3 Saran 

Meningkatnya nilai manfaat bagi pengguna aplikasi wokee mobile banking 

perlu juga kiranya pihak Bank KB Bukopin terus berupaya untuk terus 

meningkatkan keamanan dan kenyaman produk wokee mobile banking, hal ini 

diperlukan karena perkembangan teknologi yang terus meningkat. Seiring 

perkembangan dalam dunia perbankan, terutama dari sisi transaksi perbankan 

secara elektronik (e-banking) maka diperlukan : 

1. Penyempurnaan fitur dan penambahan fitur-fitur baru layanan banking seperti 

fitur top up e-tol, promo dan kecepatan aplikasi yang dapat mendukung proses 

transaksi elektronik,  

2. Selalu menyempurnakan tampilan wokee mobile banking yang disertai 

penambahan informasi mengenai fitur yang ada serta tata cara penggunaan, 

sehingga faktor kemudahan juga akan mengefiseinsikan waktu selama 

mengakses layanan tersebut  

3. Melakukan sosialisasi kepada nasabah sehingga seluruh nasabah 

terinformasikan serta dapat diberikan promo atau hadiah bagi yang 

menggunakan mobile banking sehingga dapat menarik minat nasabah dalam 

bertransaksi dengan menggunakan wokee mobile banking.  

4. Kemudahan dalam bertransaksi juga perlu terus dikembangkan sehingga tidak 

hanya nasabah millennials yang tertarik untuk menggunakan wokee mobile 

banking, tetapi seluruh nasabah dapat bertransaksi dengan menggunakan 

wokee mobile banking.  

5. Untuk penelitian selanjutnya masih dimungkinkan adanya penambahan 

variable-variabel bebas yang lain untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat nasabah seluruh generasi dalam menggunakan mobile 

banking. Salah satunya dapat diteliti apakah citra suatu perbankan 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap keinginan menggunakan 

mobile banking. 
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