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ABSTRAK 

Muh Iqbal. NIM 15050102066. “Pengaruh Technology Acceptance Model ( TAM 

)Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Kendari”. Melalui Pembimbing Dr. Hj. Ummi Kalsum, M.Ag dan 

Dr. Sulaemang L, M. Th,I 

Pada era teknologi informasi sekarang ini perilaku nasabah/konsumen banyak 

berubah dalam melakukan transaksi perbankan, dimana nasabah sangat 

mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. 

Teknologi mobile banking merupakan salah satu jenis pelayanan yang diberikan 

Bank Muamalat Indonesia kepada nasabahnya agar nasabah dapat melakukan 

transaksi perbankan kapan saja dan dimana saja setiap saat tanpa harus datang ke 

bank yang bersangkutan. 

 

Rumusan Masalah Penelitian : 1) Apakah variabel Persepsi Kemudahan 

Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Kenyamanan, dan Kepercayaan Berpengaruh 

Signifikan terhadap Minat Nasabah? 2) Variabel manakah yang dominan 

Berpengaruh terhadap Minat Nasabah?  

 

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh 

Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Kenyamanan, dan 

Kepercayaan berpengaruh terhadap Minat Nasabah. 2) Untuk mengetahui variabel 

mana yang dominan berpengaruh terhadap Minat Nasabah. 

 
Penelitian ini menggunakan motedo kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini sebanyak 98 orang nasabah pengguna mobile banking dengan menggunakan tekhnik 

Field research. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear 

berganda dan analisis koefisien determinasi.  

Metode penelitian ini dimaksudkan sebagai rancangan untuk mencari dan menjelaskan 

hubungan antara variabel melalui penguji hipotesis. Penguji hipotesis melalui uji F dan uji 

t. Berdasarkan hasil analisis linear berganda diperoleh persamaan Y = 4,074 + 0,333 X1 + 

(-0,153) X2 + 0,512 X3 + (0,072) X4. Kenyamanan X3 menjadi faktor terbesar yang 

mempengaruhi minat nasabah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,512. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, kenyamanan 

dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat nasabah PT Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Kendari. Dari penelitian ini diperoleh nilai R square sebesar 0,530%, yang 

artinya seluruh variabel bebas yakni Persepsi kemudahan penggunaan, Persepsi 

daya guna, Kenyamanan, Kepercayaan mempunyai kontribusi secara bersama-

sama sebesar 53% terhadap variabel terikat yaitu Minat nasabah, sedangkan 47% 

dipengaruhi oleh faktor- faktor lainnya. 

 

 

 


