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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait 

Pengaruh Technology Acceptance Model ( TAM ) Terhadap Minat Nasabah 

Menggunakan Mobilr Banking Studi Pada Bank Mualamat Cabang Kendari, telah 

diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian Aulia Hanifa dengan judul “ Analisis Technology Acceptance Model 

(TAM) Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Studi Di Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Cabang Surakarta. Berdasarkan pengujian dan hasil analisis 

data serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) disimpulkan 

bahwa Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Attitude Toward 

Using dengan nilai thitung 1,863 lebih besar ttabel 1,66055. Perceived 

Usefullness berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using dengan nilai 

thitung 4,070 lebih besar ttabel 1,66055. Perceived Ease of Use tidak 

berpengaruh positif terhadap Actual Usage dengan nilai thitung 0,648 lebih 

kecil ttabel 1,66071. Perceived Usefullness berpengaruh positif terhadap 

Actual Usage dengan nilai thitung 2,233 lebih besar ttabel 1,66071. Attitude 

Toward Using berpengaruh positif terhadap Actual Usage dengan nilai thitung 

4,362 lebih besar ttabel 1,66071.1 

                                                           
1 Aulia Hanifa “ “ Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan 

Layanan Internet Banking Studi Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Surakarta. (Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Surakarta 1438H/2017M). 
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2. Penelitian Evi Yani, dkk. melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Internet Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam Bertransaksi Dengan 

Technology Acceptance Model ( TAM )”  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh internet banking terhadap minat nasabah dengan TAM 

(Technology Acceptance Model) yaitu persepsi kemudahan dan persepsi 

kegunaan. Metode pengumpulan data dengan kuesioner secara random 

sampling sebanyak 104 responden nasabah BRI dengan menggunakan skala 

Likert, pengujian data melalui uji validitas, reabilitas, normalitas, linearitas, 

uji regresi dan koefisien determinasi dan pengolahan kuesioner dengan 

SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan 

penggunaan internet banking terhadap persepsi kemudahan dalam 

bertransaksi bagi nasabah Bank BRI.Semakin banyak manfaat yang 

dirasakan para nasabah,maka akan mempengaruhi kemudahan bagi nasabah 

setiap bertransaksi menggunakan internet banking.2 

3. Penelitian Ikbar Wabiadila Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kegunaan, Kemudahan, Resiko, dan Kualitas Layanan Terhadap Minat 

Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking” Survei pada Nasabah Bank 

Mandiri Kantor Cabang Solo hasil penelitian ini sebagai berikut : Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan layanan internet banking dengan memodifikasi model 

                                                           
2 Evi Yani, dkk. ” Pengaruh Internet Banking Terhadap Minat Nasabah Dalam 

Bertransaksi Dengan Technology Acceptance Model ( TAM ) Studi pada BRI KCP Unit 

Jagakarsa Cabang Jakarta. (Jurnal Informatika, Vol.5 No.1 April 2018) 
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Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis pada 

tahun 1989. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

nasabah Bank Mandiri di Solo. Data yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan cara metode 

accidental. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 60 nasabah. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil analisis 

untuk model ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu 

kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap 

minat untuk menggunakan layanan internet banking. Hal ini berarti bahwa 

minat untuk menggunakan layanan internet banking dipengaruhi oleh 

kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan.3  

4. Penelitian Imam Sugih Rahayu Melakukan penelitian dengan judul “ Minat 

nasabah menggunakan Mobile Banking dengan menggunakan kerangka 

tekhnologi acceptance Model (TAM), hasil penelitian ini sebagai berikut : 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Presepsi manfaat (perceived 

usefulness) berpengaruh positif terhadap minat perilaku menggunakan Mobile 

Banking. Dimana tingginya atau meningkatnya. Presepsi manfaat (perceived 

usefulness) maka akan meningkatkan minat perilaku menggunakan Mobile 

Banking. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

berpengaruh negatif terhadap minat perilaku menggunakan Mobile Banking. 

Tingginya Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) akan 

                                                           
3 Ikbar Wibiadila, Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Resiko, dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking Survei pada Nasabah Bank 

Mandiri Kantor Cabang Solo (Naskah Publikasi 2016) 
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menurunkan minat perilaku menggunakan Mobile Banking. Presepsi 

kredibilitas (perceived credibility) berpengaruh positif terhadap minat perilaku 

menggunakan Mobile Banking. Tingginya Presepsi kredibilitas (perceived 

credibility) akan meningkatkan minat perilaku menggunakan Mobile Banking. 

Informasi tentang Mobile Banking berpengaruh positif terhadap perilaku 

menggunakan Mobile Banking. Tingginya Informasi tentang Mobile Banking 

akan meningkatkan minat perilaku menggunakan Mobile Banking.4  

5. Penelitian Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti dengan judul “ Pengaruh 

Minat Individu terhadap Penggunaan Mobile banking (M-Banking): Model 

kombinasi technology Acceptence Model (TAM) dan Theory Of Planned 

Behavior (TPB). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mamfaat 

yang dirasakan dan persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi sikap 

individu menggunakan Mobile Banking. sikap dan norma subjektif 

mempengaruhi niat individu menggunakan mobile banking, kontrol perilaku 

tidak mempengaruhi minat individu menggunakan mobile banking. implikasi 

dari penelitian ini relevan untuk lembaga perbankan untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu untuk menggunakan mobile 

banking dalam pengembangan system informasi.5 

 

                                                           
4 Imam Sugih Rahayu, Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Dengan 

Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Studi Kasus PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Yogyakarta, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V, No.2 Desember 

2015/1436 H)  
5 Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti, Pengaruh Minat Individu terhadap 

Penggunaan Mobile banking (M-Banking): Model kombinasi technology Acceptence Model (TAM) 

dan Theory Of Planned Behavior (TPB). (Jurnal Informasi. Volume VII No.1/ Februari/ 2015) 
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Adapun Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan : 

1. Persamaan penelitian relevan : 

a. Penelitian Aulia Hanifa yakni terletak pada penelitian technology 

Acceptance Model ( TAM ) dan Penelitian saya juga terletak pada 

technology Acceptance Model ( TAM ). 

b. Penelitian Evi Yani, Ade Fitria Lestari, Hilda Amalia, Ari Puspita yakni 

terletak pada technology Acceptance Model ( TAM )dan Penelitian yang 

saya angkat yaitu terletak pada technology Acceptance Model ( TAM ). 

c. Penelitian Ikbar Wabiadila mempunyai persamaan dengan saya yaitu 

Minat nasabah menggunakan internet banking dan penelitian saya minat 

nasabah menggunakan mobile banking. 

d. Penelitian Imam Sugih Rahayu yakni terletak pada minat nasabah 

menggunakan mobile banking dan penelitian saya juga terletak pada 

minat nasabah menggunakan mobile banking. 

e. Penelitian Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti yakni terletak 

pada minat nasabah menggunakan mobile banking dan penelitian saya 

terletak pada minat nasabah menggunakan mobile banking. 

2. Perbedaan penelitian relevan : 

a. Penelitian Aulia Hanifa yakni terletak pada indikator yang di gunakan, 

penelitian Aulia Hanifa menggunakan Perceived Ease of Use, Attitude 

Toward Using ,Perceived Usefullness, Actual Usage dan penelitian 

saya terletak pada persepsi kemudahan, penggunaan, persepsi daya 

guna, kenyamanan dan kepercayaan. 

b. Penelitian Evi Yani, Ade Fitria Lestari, Hilda Amalia, Ari Puspita yakni 

terletak pada minat nasabah menggunakan Internet banking sedangkan 
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penelitian saya terletak pada minat nasabah menggunakan mobile 

banking. 

c. Penelitian Ikbar Wabiadila yakni terletak pada pengaruh kegunaan, 

kemudahan, resiko dan kualitas layanan sedangkan penelitian saya 

terletak pada technology Acceptance Model ( TAM ) 

d. Penelitian Imam Sugih Rahayu yakni terletak pada technology 

Acceptance Model ( TAM ) yang meliput manfaat, kemudahan, dan 

kredibilitas sedangkan penelitian saya dalam teori technology 

Acceptance Model ( TAM ) berpatokan pada persepsi kemudahan 

penggunaan, persepsi daya guna, kenyamanan dan kepercayaan. 

e. Penelitian Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti yakni terletak 

pada Model kombinasi technology Acceptence Model (TAM) dan Theory 

Of Planned Behavior (TPB).sedangkan saya pada technology Acceptence 

Model (TAM) 

B. LandasanTeori 

1. Teori Technology Acceptance Model ( TAM ) 

a. Pengertian Technology Acceptance Model ( TAM ) 

  Model penerimaan teknologi atau TAM ( Technology Acceptance 

Model ) diperkenalkan oleh Fred D. Davis ini merupakan adaptasi dari teori 

tindakan beralasan atau Theory Reasoned action ( TRA ) yang dikembangkan oleh 

Fishbein dan Ajzen. TAM memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan secara 

pasimoni atas faktor penentu adopsi dari perilaku pengguna teknologi informasi 

terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Model TAM 
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berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi 

informasi dengan kepercayaan ( belief ), sikap ( attitude ), minat ( intention ) dan 

hubungan perilaku pengguna ( user behavior relationship ) sebagai faktor 

penjelasnya. Menurut model ini, minat perilaku individu untuk mengadopsi bagian 

tertentu dari suatu teknologi ditentukan oleh sikap seseorang terhadap penggunaan 

teknologi tersebut.6 

Technology Acceptance Model ( TAM ) menambahkan dua konstruk 

dalam TRA, yaitu persepsi kegunaan ( perceived usefulness ) dan persepsi 

kemudahan ( perceived ease of use ). Penerimaan teknologi informasi ditentukan 

oleh dua kontruk ini karena keduanya memiliki determinan yang tinggi dan 

validitas yang telah teruji secara empiris. Kedua konstruk ini secara bersamaan 

menentukan sikap seseorang dalam penggunaan teknologi. Pada dasarnya persepsi 

kegunaan akan berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Dengan 

menggunakan kedua konstruk tersebut, TAM diharapkan dapat memberikan 

penjelasan atas penerimaan pengguna system informasi terhadap system informasi 

itu sendiri.  

Model TAM menunjukan bahwa sikap terhadap perilaku dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu persepsi kegunaan ( perceived usefulness ) dan persepsi 

kemudahan penggunaan ( perceived ease of use ). Secara langsung, persepsi 

kegunaan juga dapat mempengaruhi minat perilaku dan perilaku seseorang dalam 

menggunakan teknologinya. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan dapat 

                                                           
6 Davis, Perceived Usefulnes, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information 

Tecnology. MS Quartertly (Online) Vol.13 Iss. 3, Pg 318.1989 
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mempengaruhi persepsi kegunaan. Minat perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh 

sikap terhadap perilaku. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa minat seseorang 

dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta sikap 

terhadap perilaku. 7 

b. Faktor-Faktor Technology Acceptance Model ( TAM ) 

Faktor penyebab pengalaman sebenarnya berkaitan erat dengan faktor 

kedua dari TAM yaitu kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi. 

kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi dipengaruhi beberapa 

faktor, yaitu :8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibid, h. 318 

8 Wijaya Stevanus wisnu, Kajian Teoritis Technology Accaptance Model Sebagai Model 

Pendekatan Untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. ( Yogyakarta : Prosding Konferensi Nasional Sistem 

Informasi, 2006 ) 
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1. Faktor pertama berfokus pada teknologi itu sendiri misalnya pengalaman 

pengguna terhadap penggunana teknologi yang sejenis. Pengalaman baik 

pengguna akan teknologi sejenis akan mempengaruhi persepsi pengguna 

terhadap teknologi. 

2. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh 

pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan 

mendorong keyakinan pengguna akan kemudahan penggunaan teknologi 

tersebut, demikian pula sebaliknya. 

3. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan 

menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang 

handal. 

c. Indikator  Teori Technology Acceptance Model ( TAM ) 

Indikator-indikator Technology Acceptance Model ( TAM ) menurut Fred 

D. Davis : 9 

a. Kemudahan penggunaan 

Menurut Davis pengertian kemudahan penggunaan, didefinisikan sebagai 

tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan Teknologi informasi 

merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya. 

Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan teknologi informasi dan 

kemudahaan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. 

Sikap pada penggunaan sesuatu adalah sikap suka atau tidak suka terhadap 

penggunaan suatu produk. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini 

                                                           
9 Davis, Op.Cit., h. 318 
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dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk menggunakan 

suatu produk atau tidak menggunakannya. Kemudahan dalam bertransaksi dengan 

menggunakan mobile banking disediakan oleh pihak perbankan agar mudah untuk 

dipahami dan mudah untuk digunakan. Adanya kemudahan ini menjadikan nasabah 

tidak memerlukan usaha yang tinggi untuk mempelajarinya. Selain itu kemudahan 

yang diberikan oleh layanan mobile banking dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja. Hal ini bisa dikatakan bahwa sistem teknologi mobile banking bekerja untuk 

memudahkan penggunanya. 

b. Persepsi Daya Guna 

Persepsi pengguna terhadap daya guna atau kebermanfaatan yaitu tingkatan 

dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan 

kinerjanya. Persepsi daya guna didefinisikan persepsi mengenai kegunaan ini 

berdasarkan definisi dari kata useful yaitu capable of being used advantageously, 

atau dapat digunakan untuk tujuan yang menguntungkan.10 Persepsi terhadap daya 

guna adalah manfaat yang diyakini individu dapat diperolehnya apabila 

menggunakan teknologi informasi. Beberapa indikator kemanfaatan penggunaan 

sistem informasi yang meliputi :  

1. Makes job easier (Menjadi lebih mudah) Transaksi perbankan menjadi 

lebih mudah  

2. Increase productivity (Menambah produktifitas) dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kinerja pengguna  

                                                           
10 Ibid, h. 320 
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3. Enchance effectiveness (Mempertinggi efektifitas) dapat mempercepat 

waktu pengguna dalam penelusuran. 

Dengan defenisi tersebut dapat diartikan bahwa manfaat dari penggunaan 

mobile banking dapat meningkatkan kinerja dan kinerja orang yang 

menggunakannya. Kemanfaatan dalam mobile banking merupakan manfaat yang 

diperoleh atau diharapkan oleh para nasabah dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya. Karenanya, tingkat kemanfaatan mobile banking mempengaruhi 

sikap para nasabah terhadap sistem tersebut. 

c. kenyamanan 

Menurut Poon Mobile banking menyediakan tingkat kenyamanan yang 

lebih tinggi yang mana memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi 

perbankan kapanpun dan di manapun.11 Jika dibandingkan dengan transaksi 

perbankan tanpa menggunakan mobile banking misalnya dengan transaksi 

interpersonal, mobile banking memberikan lebih banyak keuntungan dan 

kemudahan. Seperti misalnya, jika ingin membayar tagihan atau mentransfer uang, 

apabila melalui kantor cabang, maka nasabah harus mengantri lama untuk 

melakukan transaksi tersebut. Hal ini tentunya kurang memberikan kenyamanan 

bagi nasabah. Berbeda jika transaksi tersebut dilakukan dengan mobile banking. 

Jika menggunakan mobile banking, transaksi tersebut cukup dilakukan dengan 

mengakses situs web mobile banking (dapat dilakukan dengan PDA, Notebook, PC) 

kapanpun dan dimanapun nasabah berada. Tentunya hal ini akan lebih menghemat 

waktu nasabah, khususnya bagi nasabah yang sibuk. 

                                                           
11 W.C. Poon, Op.cit, h 157 
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 Terdapat beberapa konstruk yang merupakan indikator kenyamanan suatu 

sistem mobile banking, yaitu sebagai berikut:  

1. Nasabah dapat mengakses mobile banking kapanpun dan di manapun 

(anytime and anywhere)  

2. Tidak terdapat antrian (queue)  

3. Hemat waktu jika dibandingkan dengan cara konvensional (convensional 

banking) yang kemudian mereka akan berminat untuk menggunakannya di 

masa datang. 

d. kepercayaan 

Kepercayaan didefinisikan sebagai kemauan seseorang untuk peka terhadap 

tidakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan 

tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada 

kemampuan untuk mengawsi dan mengendalikannya. 12 

Untuk dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para 

nasabahnya, pihak bank perlu menganut konsep kepuasan pelanggan agar dapat 

bertahan hidup dalam era e-banking, pihak bank harus mempunyai pelanggan loyal 

yang percaya terhadap ekselensi jasa online. Seiring maraknya kejahatan internet 

seperti pembobolan akun faktor kepercayaan menjadi hal yang sangat penting 

dalam penggunaan mobile banking dalam transaksi perbankan. 

Konsep kepercayaan ini berarti bahwa nasabah percaya terhadap keandalan 

pihak bank dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan akun nasabah. Keamanan 

                                                           
12 Hannum Sansa Bella, Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Kepercayaan Dan Computer 

Self Efficacy Terhadap Niatan Menggunakan E-Banking Pada Mahasiswa, Skripsi Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. h. 43 
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berarti bahwa penggunaan itu aman, risiko hilangnya data atau informasi sangat 

kecil, dan risiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal 

yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak 

ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya. Dalam hal penggunaan mobile 

banking, kebanyakan pengguna tidak memahami betul risiko keamanan dan 

kerahasiaan dari mobile banking. Mereka hanya beranggapan bahwa pihak bank 

telah memperhatikan keamanan dan kerahasiaan, padahal pengguna tidak 

mengetahui seberapa kuatnya keamanan dan kerahasiaan dari mobile banking. Oleh 

karena itu, kepercayaan nasabah merupakan faktor penting yang mendorong 

nasabah untuk bertransaksi perbankan.  

Terdapat beberapa indikator dalam variabel kepercayaan yaitu : 

1. Kehandalan, artinya kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

kepada para nasabah dengan segera, akurat dan memuaskan 

2. Kepedulian, merupakan sikap empati yang tinggi yang dapat dirasakan 

pihak bank mampu memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan 

yang dialami oleh nasabah 

3. Kredibilitas, artinya penyelenggaraan mekanisme operasional transaksi 

elektronik pebankan yang jujur dan dapat dipercaya. 

2. Menurut Wijaya, Manfaat yang dirasa terhadap manfaat teknologi dapat 

diukur dari beberapa faktor sebagai berikut : 

a. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna. 

b. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna. 
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c. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang 

dilakukan pengguna.13 

3. Menurut Jogiyanto, ada beberapa indikator dari Technology Acceptence 

Model ( TAM ) yang telah dimodifikasi yaitu :14 

a.  Persepsi kemanfaatan (perceived usefulness). 

Persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan meningkatkan kenerja pekerjaannya (”as the extent 

to which a person believes that using a technology will enhance her 

or his performance.”). Dari definisinya, diketahui bahwa kegunaan 

persepsian (perceived use fulness) merupakan suatu kepercayaan 

(belief) tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian 

jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna 

maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika sesorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan 

menggunakanya. 

b. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (“is the extent 

to which a person believes that using a technology will be free of 

                                                           
13 Wijaya Stevanus wisnu, Op.Cit., h. 25 
14 Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan, ( Yogyakarta : Andi, 2007 )., h. 58 
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effort.”). Konstruk kemudahan penggunaan persepsian (perceived 

ease of use) ini juga merupakan suatu kepecayaan (belief) tentang 

proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan 

menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa 

sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan 

menggunakannya. 

c. Penerimaan penggunaan (Acceptance of IT) 

Penerimaan pengguna (Acceptance of IT) terhadap sistem 

infomasi dipengaruhi oleh kemudahan dan kemanfaatan yang di 

hasilkan oleh sistem informasi tersebut. Sehingga kemudahan dan 

manfaat ini menjadi faktor penting bagi pengguna sistem informasi 

untuk menerima dan menggunakan sistem informasi yang 

ditawarkan.  

4. Morris dan Dillon, TAM adalah sebuah model untuk memprediksikan 

bukan mendeskripsikan, yang digunakan untuk memprediksikan 

penerimaan dari sistem oleh user. Model ini mengusulkan bahwa ketika 

pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah 

faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan 

menggunakan sistem tersebut. 

a. usefulness (pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini 

akan meningkatkan kinerjanya) 
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b. ease of use (di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem 

ini akan membebaskannya dari kesulitan, dalam artian bahwa sistem 

ini mudah dalam penggunaannya).15 

5. Menurut Jantan, TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna akan 

menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan teknologi informasi. 

Model ini secara lebih jelas menggambarkan bahwa penerimaan 

penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh :  

a. persepsi kegunaan (perceived usefulness)  

b. persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use).16 

2. Minat  

a. Pengertian Minat 

Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek 

tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang 

yang bersangkutan. 

 Dalam kamus umum bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai sebuah 

kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan.17 

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang 

terhadap sesuatu objek. Hal ini seperti dikemukakan oleh Slameto minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

                                                           
15 Morris, G. Michael., dan Andrew Dillon. 1997. How User Perceptions Influence 

Software Use. IEEE. 
16 Jantan,T.Ramayah, Chin WengWah. 2001. Personal Computer Acceptance by Small and 

Medium sized Companies Evidences from Malaysia.Jurnal Manajemen dan Bisnis, No 1 Vol 3, 

Program Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh. 

17 Purwadarminto,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1996)., h. 
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yang menyuruh.18 Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

Minat sebagai aspek kejiwaannya bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik 

kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai 

penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa minat 

adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Sehingga 

minat merupakan sikap seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap 

sesuatu atau suatu rasa kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk 

mencapai tujuan tertentu. Peneliti mengambil dari pengertian minat adalah sikap 

jiwa seseorang termaksut ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi) yang 

tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsure perasaan yang kuat. 

Minat adalah kecendrungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu 

objek atau menyenangi suatu objek. Sedangkan menurut crow and crow Minat 

adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap orang, 

sesuatu aktivitas-aktivitas tertentu.19 

                                                           
18 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yan Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010). h. 180 
19 John Killis, Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsik dan Bimbingan dalam pelajaran 

dengan Kecakapan Kerja Tekhnik Listrik Lulusan STM pada Industri-Industri DIY. (Tesis. Jakarta 

: Fakultas Pasca sarjana IKIP. 1988), h. 26 
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Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir 

yaitu unsure pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu 

yang menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai sesuatu hasil 

pengalaman yang tumbuh pada dan dianggap bernilai oleh individu adalah kekuatan 

yang mendorong seseorang itu untuk berbuat sesuatu. 

b. Indikator Teori Minat 

1. Menurut Kanuk, Minat nasabah yaitu: Pengaruh eksternal, kesadaran 

akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal 

yang dapat menimbulkan minat nasabah. Pengaruh eksternal ini terdiri : 

a. usaha pemasaran  

b. faktor sosial budaya”.20 

2. Menurut Komarudin, Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses 

pengambilan keputusan yang umumnya dilakukan oleh seseorang yaitu:  

a. pengenalan kebutuhan  

b. proses informasi konsumen21 

3. Menurut Swashta dan Irawan, faktor-faktor yang mempengarhi minat 

berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang 

dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

                                                           
20 Kanuk, perilaku konsumen. Edisi ketujuh. ( Jakarta : Index Puri Media Kembangan, 2008 

), h. 25 
21 Komarudin, Kamus Perbankan, (Jakarta: Grafindo, 1994)., h. 94 
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minat seseorang. Dari pernyataan tersebut maka dapat di simpulkan 

bahwa minat mengandung unsur-unsur: 

a. Kognisi (mengenal) artinya bahwa minat selalui di dahului dengan 

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju. 

b. Emosi (perasaan),setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan 

objek tersebut.  

c. Konasi (kehendak), kehendak dari unsur kognisi dan emosi 

kemudian akan mewujudkan kemauan dan hasrat terhadap objek 

yang diminati22 

4. Menurut Sudarsono, faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

a. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan 

yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

b. Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat 

didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan 

pengakuan, penghargaan dari lengkungan dimana ia berada. 

c. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhaadap sesuatu kegiatan atau objek 

tertentu.23 

                                                           
22 Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty (Yogyakarta: Liberty, 

2001),h. 59 

 
23 Sudarsono, A Study of Elasticity of Demand And Supply of Indonesian Fisheries. 

(Journal: Tropical Ecologi and Development,1980),h. 12 
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5. Menurut Malayu Hasibuan, Minat adalah Minat sebagai aspek 

kejiwaannya bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk 

melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik 

kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen 

sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa. Dan 

ada beberapa indikator minat menurut Malayu Hasibuan : 

a. Perbedaan pekerjaan artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan 

seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan 

yang ingin dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 

b. Perbedaan sosial ekonomi artinya seseorang mempunyai sosial 

ekonomi tinggi akan kebih mudah mencapai apa yang diinginkannya 

daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah. 

c. Perbedaan hobi/kegemaran artinya bagaimana seseorang 

menggunakan waktu senggangnya. 

d. Perbedaan jenis kelamin artinya minat wanita dengan pria akan 

berbeda, 

misalnya pada pola berbelanja. 

e. Perbedaan usia, artinya setiap usia memiliki minat yang berbeda 

terhadap suatu barang atau aktivitas lainnya.24 

6. Karakteristik minat menurut Bimo Walgito : 

a. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

                                                           
24 Malayu Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 205 
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b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek 

itu. 

c. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatuyang menjadi minatnya.25 

c. Minat Nasabah Dalam Konsep Syariah 

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang 

untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada 

sesuatu. Minat juga dapat diartikan sebagai keinginan. Sedangkan nasabah 

merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi 

barang ataupun jasa.  

Kegiatan yang dilakukan inilah yang disebut dengan perilaku. Dengan 

demikian perilaku merupakan “niat/minat” yang sudah direalisasikan dalam bentuk 

tingkah laku yang tampak. Dalam teori tindakan beralasan diuraikan bahwa 

kehendak/minat dipengaruhi oleh sikap dan norma yang dihubungkan. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Najm / 53 : 39-40 : 

َسانِْْلَي سََْْوأَنْ   ن  ِ ْعي  و   ( 39) َسَعىْ َْماْإَِّلْْلِْل  ىأ نَّ س  ْوف  يُر  (40) هُ س   

Terjemahnya : 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat 

(kepadanya)”. 26 

 

                                                           
25 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum.(Yogyakarta: Andi Offset, 1977), h. 4 
26 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 

2009), h. 39-40 
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Makna ayat ini adalah jika kita menginginkan sesuatu kita akan 

memperoleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita minati sejak awal, sesuatu 

yang kita usahakan dari awal kelak kita akan diperlihatkan kedepannya. 

 

Pada ayat lain dalam QS. Ar-ra’ad / 13:11 

( تَّى إ   ا ب ق ْوٍم ح  ا ب  نَّ َّللاَّ  ال يُغ يُِّر م  ه ميُغ يُِّروا م  ١١)  أ ْنفُس   

Terjemahnya : 

 "Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah nasib mereka sendiri ".27 

 

Dan pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abu Al 

Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaaburi  

ُسْول   ْعُت ر  م  : س  ْنهُ ق ال  ي  َّللاُ ع  ض  طَّاب  ر  ر  ْبن  اْلخ  ْفصٍ ُعم  ن ْين  أ ب ْي ح  ْير  اْلُمْؤم  ْن أ م  ع 

ْن َّللا  صلى َّللا عليه وسلم ي قُْوُل:  ى. ف م  ا ن و  ا ل ُكلِّ اْمر ٍئ م  إ نَّم  اُل ب النِّيَّات  و  ا ْاأل ْعم  إ نَّم 

تُهُ ل ُدْني ا  ان ْت ه ْجر  ْن ك  م  ُسْول ه ، و  ر  تُهُ إ ل ى َّللا  و  ُسْول ه  ف ه ْجر  ر  تُهُ إ ل ى َّللا  و  ان ْت ه ْجر  ك 

ر  إ ل ْيه  28 ا ه اج  تُهُ إ ل  ى م  أ ٍة ي ْنك ُحه ا ف ه ْجر  ْيبُه ا أ ْو اْمر   يُص 

[ اري وأبو رواه إماما المحدثين أبو عبد َّللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخ

نفةالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المص ] 

                                                           
27 Ibid, h 11 
28 Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-

Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011 
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Artinya :  

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia 

berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: 

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya 

setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang 

hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka 

hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang 

hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena 

wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) 

yang dia niatkan.” 

 (Riwayat, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin 

Bardizbah Al Bukhari dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An 

Naisaaburi) 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hari Wijaya dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan 

pondasi tempat proyak penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.29 Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang Pengaruh Technology 

Acceptance Model ( TAM ) Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile 

Banking Studi Pada Bank Mualamat Cabang Kendari Kerangka penelitian di 

bawah ini menggambarkan pengaruh antara variabel independen (X) yaitu 

Pengaruh Technology Acceptance Model ( TAM ) terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu Minat Nasabah. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Hariwijaya, M. dan Triton P.B, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi. 

(Yogyakarta: Oryza, 2008),h. 66 



31 
 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) 

Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Studi Pada Bank 

Mualamat Cabang Kendari 
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D. Hipotesis  

Menurut V. Wiratna Sujarweni hipotesis  di artikan sebagai jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan  dari kerangka penelitian  

yang telah di buat.30 

1. Diduga Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Kenyamanan, 

dan Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

2. Diduga bahwa yang dominan berpengaruh adalah Persepsi Kemudahan 

Penggunaan terhadap Minat nasabah untuk menggunakan mobile banking. 

  

 

 

 

 

                                                           
30 V.Wiratma Sujarweni,Metode Penelitian Bisnis Ekonomi. (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press,2015), h. 68. 


