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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sistem Informasi 

a. Pengertian Sistem 

Romney dan Steinbart (2015) berpendapat bahwa sistem ialah 

sebuah rangkaian yang berisi dua atau lebih unsur-unsur yang saling 

berkorelasi serta berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai 

tujuannya, dimana sistem biasanya terdiri dari sub sistem-sub sistem 

yang mendukung suatu sistem. Pendapat lain dikemukakan oleh Gelinas 

dan Dull (2012), sistem ialah seperangkat unsur yang mempunyai 

ketergantungan satu sama lain dan secara simultan mencapai tujuan 

tertentu. Suatu sistem harus mempunyai organisasi, korelasi timbal 

balik, integrasi dan tujuan utama.  

Dari pendapat-pendapat di atas bisa dibuat kesimpulan sistem 

ialah seperangkat unsur yang saling berkorelasi dan secara simultan 

mencapai suatu tujuan tertentu di dalam suatu proses yang kontinyu dan 

memiliki dukungan terhadap sistem yang lebih besar dan saling 

tergantung satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan 

 

. 
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b. Pengertian Informasi 

Pendapat Gellinas and Dull (2012) tentang informasi ialah data 

yang direkapitulasi dalam suatu bentuk yang bermanfaat atas kegiatan 

pengambilan keputusan. Pendapat Rommey dan Steinbart (2015), 

tentang informasi, informasi ialah data yang sudah ditangani dan di 

proses untuk memberi arti dan mengembangkan proses pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan dua pendapat di atas bisa dibuat kesimpulan yang 

dimaksud informasi ialah data yang diolah menjadi sesuatu informasi 

yang bermanfaat serta berarti untuk yang menerimanya dalam kegiatan 

pengambilan keputusan. 

c. Pengertian Sistem Informasi 

Satzinger, Jackson, dan Burd (2012) menyatakan sistem informasi 

ialah sekumpulan unsur-unsur yang dikumpulkan, diproses, disimpan 

serta memberikan output dari setiap informasi yang diperlukan dalam 

proses bisnis dan aplikasi yang dipakai via software, database dan 

bahkan proses manual yang terkait. Pendapat Stair and Reynolds (2012) 

tentang sistem informasi, sistem Informasi ialah suatu kumpulan unsur-

unsur seperti manusir, prosedur, database dan alat dimana satu sama 

lain saling berkorelasi dipakai untuk melakukan proses, penyimpanan 

serta menghasilkan informasi untuk menggapai suatu tujuan (goal). 

Pendapat Gelinas dan Dull (2012) tentang sistem informasi ialah sistem 

yang dibentuk secara umum berlandaskan alat komputer dan unsur-
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unsur manual yang bisa dikelompokkan, disimpan dan diproses untuk 

memberikan keluaran kepada pemakai.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bisa dibuat kesimpulan 

yang dimaksud sistem informasi ialah sebuah interaksi model yang 

terorganisir dan berasal dari usur-unsur yang saling berhubungan 

dengan hardware, software, orang-orang serta jaringan berlandaskan 

alat komputer dan keluarannya berupa informasi yang dipakai dalam 

pencapaian tujuan. 

d. Manfaat Sistem Informasi 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan 

perbankan merubah strategi usahanya dengan menggunakan teknologi 

sebagai unsur dominan dalam menghasilkan suatu inovasi produk dan 

jasa. Misalnya layanan electronic banking (e-banking) via ATM, phone 

banking dan Internet Banking. Hal tersebut termasuk inovasi terbaru 

dari layanan perbankan yang merubah layanan transaksi perbankan 

secara manual dirubah menjadi layanan transaksi perbankan 

berlandaskan teknologi terbaru. 

Menurut Setiawan (2021), manfaat sistem informasi yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menambah pesat aksestabilitas informasi yang dimuat secara akurat 

dan tepat waktu untuk pemakai informasi tanpa melalui perantara 

sistem informasi. 
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2) Menjamin kualitas dan skill dalam mengguakan sistem informasi 

secara akurat. 

3) Mengantisipasi dan paham atas akibat ekonomis dari suatu sistem 

informasi serta tekhnologi terbaru. 

4) Menjamin suatu perencanaan secara efektif. 

5) Melakukan identifikasi kebutuhan pendamping sistem informasi. 

6) Membuat ketetapan atas investasi yang mendukung sistem 

informasi. 

7) Melakukan perbaikan kinerja selama sistem dikembangkan dan 

diperbaiki. 

8) Memproses semua transaksi, melakukan pengurangan biaya dan 

menghasilkan keuntungan. 

2.  Model Sistem-sistem Informasi Teknologi  

a.  Theory of Reasoned Action (TRA)  

Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Jogiyanto (2007:25) 

mengembangkan Theory of Reasoned Action (TRA) menerangkan 

minat dari seorang individu untuk mengerjakan (atau tak 

mengerjakan) suatu tingkah laku sebagai pedoman langsung atas 

perbuatan. Selaras dengan sebutannya, teori tindakan mempunyai 

alasan (Theory of Reasoned Action) berlandaskan pada ekspektasi 

bahwa seseorang dasarnya bertingkah laku melalui cara yang wajar, 

manusia memerlukan pertimbangan informasi yang ada serta 

memerlukan pertimbangan akibat-akibat dari perbuatan 
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dikerjakannya. Pembatasan terhadap peristiwa-peristiwa tak terduga, 

seseorang diharapkan akan berperilaku selaras dengan minatnya.  

Minat ialah sebuah fungsi dari dua komponen dominan, ialah 

unsur pribadi serta pengaruh sosial. Komponen kesatu bekorelasi 

dengan unsur pribadi adalah sikap atas perilaku (attitude toward the 

behavior). Sikap ialah analisis atas keyakinan (belief) atau perasaan 

(affect) baik positif ataupun negatif dari seseorang dalam 

mengerjakan tindakan tertentu yang diperbuatnya (Fishbein and 

Ajzen (1975) dalam Jogiyanto, 2007: 32). Komponen nomr dua dari 

minat yang berkorelasi dengan pengaruh sosial ialah norma 

subyektif (subjective norm). Norma subyektif berkorelasi dengan 

preskripsi normative persepsian, ialah pandangan seorang individu 

atas pressure sosial (keyakinan individu lain) yang akan 

berpengaruh atas minat untuk mengerjakan atau tak mengerjakan 

tiingkah laku yang menjadi pertimbangannya. 

Theory of reasoned action menguraikan alur seorang individu 

mengerjakan tingkah lakunya. Pada tingkatan pertama, tingkah laku 

(behavior) dipersepsikan ditetapkan oleh minat (intention). Pada 

tingkat selanjutnya, minat bisa diterangkan dalam bentuk sikap atas 

tingkah laku (attitudes toward the behavior) dan norma-norma 

subyektif (subjective norms). Urutan ketiga yang menjadi 

pertimbangan adalah sikap dan norma-norma subyektif dalam 

bentuk keyakinan mengenai akibat mengerjakan tingkah lakunya 
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serta mengenai pandangan-pandangan normatif dari individu 

berpengaruh yang relevan. Secara umum, berarti tingkah laku 

individu bisa diterangkan dengan melakukan pertimbangan atas 

keyakinan sebab keyakinan individu mewakili informasi yang 

diperoleh mengenai dirinya  sendiri serta mengenai dunia yang ada 

di sekitarnya. 

b.  Technology Acceptance Model (TAM) 

Pengembangan Theory of Reasoned Action (TRA) yang dilakukan 

Fishbein dan Azjen’s (1975) ialah teori sikap dan tingkah laku seseorang 

dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang punya alasan dalam bentuk 

pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi mau dimanfaatkan 

oleh seseorang jika bermanfaat untuk penggunanya. 

Davis (1989) mengembangkan Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dikutip dari Theory of Reasoned Action (TRA) memberi 

penawaran sebagai landasan bagi perolehan pengetahuan yang lebih baik 

mengenai tingkah laku pengguna di dalam memakai serta menerima suatu 

sistem informasi (Davis, 1989: Davis, et al., 1989). Model TAM berawal 

dari teori psikologis digunakan untuk menerangkan perilaku pemakai 

teknologi informasi yang berpedoman pada tiga (3) hal yaitu keyakinan 

(belief), sikap (attitude), minat (intention) dan korelasi tingkah laku 

pemakai (user behavior relationship) (Davis, 1989). Tujuan dari model 

TAM ialah bisa menerangkan unsur-unsur dominan dari tingkah laku 

pemakai teknologi informasi.  Untuk melihat pemanfatan pemakaian 
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sistem informasi model TAM adalah model yang sangat punya pengaruh, 

dimana model TAM akan menggambarkan bahwa pengguna suatu sistem 

informasi akan dapat pengaruh dari variabel kemanfaatan (usefulness) dan 

variabel kemudahan pemakaian (ease of use), dimana kedua hal tersebut 

merupakan variabel yang mempunyai pengaruh tinggi dan validitas yang 

telah diuji secara matematis (Davis,1989). 

Model TAM mempercayai pemakaian sistem informasi yang tidak 

sulit dan tak membutuhkan usaha yang getol dari pengguna akan 

meningkatkan kinerja individu dan perusahaan. Penerimaan pemakaian 

sistem informasi atas sistem informasi itu itu sendiri diharapkan dapat 

dijelaskan dalam model TAM menggunakan perceived usefulness dan 

perceived ease of use (Davis, 1989). 

Perceived usefulness diartikan sebagai derajat kenyakinan suatu 

individu dalam pemanfaatan sistem informasi akan mengembangkan 

performanya. Dengan model ini dapat dilihat kegunaan sistem untuk 

penggunanya yang berhubungan dengan performa tugas, produktivitasnya, 

efektivitasnya, mempercayai bahwa suatu tugas itu penting dan overall 

usefulness (Davis, 1989). Selainjutnya perceived ease of used diartikan 

sebagai derajat seorang individu menyakini bahwa pemakaian sistem 

informasi adalah hal yang tidak sulit dan tak memerlukan tenaga yang 

besar dari penggunanya. Sehingga model ini mencangkup kemudahan 

pemakaian suatu sistem serta kejelasan tujuan pemakaian sistem informasi 

terhadap keinginan pemakai (Davis, 1989). 
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Technology Acceptance Model (TAM) punya kelebihan-kelebihan 

dan kelehaman-kelemahan. Kelebihan TAM sesuai pendapat Jogiyanto 

(2007:134) yaitu:  

1) TAM ialah konsep tingkah laku (behavior) yang berguna berguna bagi 

jawaban pertanyaan “mengapa banyak sistem teknologi informasi tidak 

berhasil digunakan sebab penggunanya tak berminat (intention) 

memakainya”.  

2) TAM dibentuk dengan landasan teori yang tidak lemah.  

3) TAM telah dibuktikan dengan banyak melakukan penelitian dan 

menunjukkan hasil mayoritas sesuai dan bisa dibuat kesimpulan bahwa 

TAM merupakan konsep yang terbaik.  

4) Keunggulan TAM terpenting ialah konsep ini merupakan konsep yang 

persimony (parsimonious), yaitu model yang valid tetapi sederhana. 

TAM juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu:  

1) Informasi yang disediakan TAM bersimat umum yaitu mengenai minat 

dan tingkah laku pemakai sistem dalam memanfaatkan teknologi 

informasi yang baru.  

2) Tingkah laku pengguna sistem teknologi informasi di TAM tak dibisa 

diawasi dengan kontrol tingkah laku (behavioral control) yang menjadi 

pembatas minat tingkah laku individu. Pengawasan atas tingkah laku ini 

menerangkan mengapa seorang individu punya minat tingkah laku yang 

tidak sama padahal berada pada kondisi yang sama.  
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3) Perilaku (behavior) yang diuji oleh model TAM harusnya ialah 

pemanfaatan atau pemakaian teknologi sebenarnya (actualusage).  

4) Penelitian dalam model TAM pada dasarnya hanya memakai satu buah 

sistem informasi.  

5) Mahasiswa dipakai sebagai subyek dalam beberapa penelitian TAM.  

6) Umumnya penelitian TAM hanya memakai subjek tunggal yang 

homogen, seperti hanya memakai satu organisasi, satu departemen 

ataupun satu grup mahasiswa tertentu.  

7) Penelitian TAM pada dasarnya merupakan penelitian crosssectional 

yang hanya dilakukan pada satu periode saja namun dengan berbagai 

macam sampel individu.  

8) Penelitian-penelitian TAM pada dasarnya hanya memakai satu tugas 

homogen.  

9) Sebagian besar model TAM kurang bisa menerangkan secara gamblang 

korelasi (causation) antar variabel di dalam model,  

10)  Perbedaan budaya tidak menjadi pertimbanga. 

c. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Performance perusahaan meningkat karena adanya teknologi 

informasi yang digunakan. Agar teknologi informasi bisa 

mengembangkan performance organisasi, teknologi terseut harus bisa 

diterima serta dimanfaatkan lebih dulu oleh pengguna-penggunanya. 

Menerangkan tentang bagaimana suatu teknologi dimanfaatkan oleh 

pengguna merupakan sebab menariknya suatu penelitian. Teori-teori yang 
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berlandaskan pada psikologi dan sosiologi sudah diperkenalkan serta 

dipakai untuk menerangkan fenomena tersebut (Jogiyanto, 2007: 299). 

Venkatesh et al. (2003) dikutip oleh Jogiyanto (2007:299), 

menguji teori-teori mengenai pemanfaatan teknologi oleh pengguna-

pengguna sistem tersebut. Hasilnya, delapan buah teori dilakukan 

pengkajian yaitu: 

1. Teori tindakan beralasan (Theory of reasoned action atau TRA). 

2. Model penerimaan teknologi (technology acceptance model atau 

TAM). 

3. Model motivasional (motivational model). 

4. Teori perilaku rencanaan (theory of planned behavior atau TPB). 

5. Model gabungan TAM dan TPB. 

6. Model pemanfaatan PC (model of PC utilization atau MPCU). 

7. Teori difusi inovasi (innovation diffusion theory atau IDT). 

8. Teori kognitif sosial (social cognitive theory atau SCT). 

Venkatesh (2003) melakukan sebuah penelitian tentang unsur-unsur 

dominan dari delapan model itu dan melakukan kombinasi model tersebut 

dengan cara melakukan pengambilan konstruk paling kuat. Berpedoman 

penelitian Venkatesh (2003) tersebut, UTAUT bisa diperhatikan sebagai 

suatu versi upgrade model TAM. Venkatesh (2003) membuktikan ada 4 

unsur yang berperan utama sebagai pembentuk UTAUT yaitu behavioral 

intention dan use behavior.  Elemen-elemen itu ialah performance 

expectancy, effort ecpectancy, sosial influence dan facilitating conditions. 
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Di lain pihak, ada pula 4 elemen moderat yang diposisikan untuk 

mempengaruhi dari keempat konstruk penentu  pada behavioral intention 

dan use behaviour ialah: jenis kelamin, usia, voluntaries dan  pengalaman. 

UTAUT mempunyai asumsi yaitu keyakinan tentang kegunaan dan 

kemudahan pemakaian menjadi faktor utama pengadopsian teknologi 

informasi yang penting dalam suatu organisasi. Dalam UTAUT ada unsur-

unsur penting yang berperilaku sebagai faktor utama bagi sikap ke arah 

pemanfaatan suatu sistem, hnigga akhirnya menjadi penentu niat 

pemakaian, kemudian membentuk tingkah laku pemanfaatan yang riil. 

Model UTAUT juga berusaha menerangkan tentang pengaruh perbedaan 

individual dalam memanfaatkan suatu teknologi. Lebih special, korelasi 

antara ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan dan intensitas 

pemakaian bisa dipengaruhi oleh age, jenis kelamin dan experience. 

c.  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2) 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) 

adalah suatu konsep pemanfaatan teknologi dari Venkatesh et al. (2012). 

Konsep UTAUT 2 menerangkan pemanfaatan sebuah teknologi 

berlandaskan sisi pemakai lebih baik dengan memakai persentase 

perbaikan dari 56% menjadi 74% bagi pemanfaatan berupa niat tindakan 

pemakaian dan pengembangan pada pemanfaatan berupa tingkah laku 

pemakaian dengan persentase dari 40% menjadi 52% (Venkatesh et al., 

2012). 
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Model ini menerangkan tentang niat dan tingkah laku pemakain atas 

pemanfaatan sebuah teknologi yang mendapatkan pengaruh dari faktor-

faktor antara lain performance expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating condition, price value, hedonic motivation dan habit 

(Raman et al., 2014). 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) 

merupakan suatu riset berkelanjutan dari model UTAUT pada tahun 2012, 

tetapi pada UTAUT2 Venkatesh, et al., memberikan tambahan hedonic 

motivation, price value dan habit serta pada UTAUT2 dan melakukan 

penghilangan variabel moderator Voluntariness of Use. 

3.  M-Banking 

 Mobile Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah 

bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. 

Layanan Mobile Banking dapat digunakan dengan menggunakan menu 

yang sudah tersedia pada SIM (Subscriber Identity Module) Card, USSD 

(Unstutured Suplementary Service Data), atau melalui aplikasi yang dapat 

diunduh dan diinstal oleh nasabah. Mobile Banking menawarkan 

kemudahan jika dibandingkan dengan SMS Banking karena nasabah tidak 

perlu mengiingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan 

juga nomor tujuan SMS Banking. 

Mobile Banking Adalah layanan perbankan yang dapat diakses 

langsung melalui telefon seluler/handpone GSM (Global for Mobile 
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Communication) dengan menggunakan SMS (Short Massage Service). 

Jenis Transaksi:  

1) Transfer dana  

2) Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar.  

3) Pembayaran (Kartu kredit, PLN, telepon handpone, listrik, asuransi)  

4) Pembelian (pulsa isi ulang, saham)  

Mobile banking ini mengkombinasikan teknologi informasi dan 

aplikasi bisnis secara bersama. Berkat mobile banking, nasabah dapat 

menggunakan 24 jam tanpa harus mendatangi kantor cabang bank untuk 

transaksi personal.  

Dibandingkan layanan Internet Banking dan SMS Banking, mobile 

banking terbilang paling cepat. Perkembangan ini lantaran kehadiran 

layanan M-Banking mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern 

yang sangat mengedepankan mobilitas. Dengan satu sentuhan, M-Banking 

menciptakan kemudahan layanan perbankkan dalam satu genggaman. 

Kebermanfaatan dari layanan mobile banking akan meningkatkan 

kepuasan nasabah. Lebih jauh, mobile banking menciptakan nilai transaksi 

nasabah bank sebagai channel penyampaian jasa nirkabel (wireless) 

(Yakub, 2013:34). 

Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang diberikan 

pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan 

perbankan. Serta keefektifan dan keefisienan nasabah untuk melakukan 

bebagai transaksi. Media komunikasi yang dapat digunakan adalah telefon 
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seluler atau ponsel. Dengan fasilitas ini, setiap orang memiliki ponsel 

dapat dengan mudah bertransaksi dimana dan kapan saja (Yakub, 

2013:141-143). 

4. Dasar Hukum Penggunaan M-Banking 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik mencamtumkan beberapa pasal yang mengatur 

tentang layanan M- banking, antara lain tercantum dalam Pasal 1 angka (2) 

yang menyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, 

dan/atau media elektronik lainnya.” Sesuai pasal tersebut, transaksi 

perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain yang 

dilakukan melalui sms termasuk kedalam transaksi elektronik.  

Transaksi elektronik adalah suatu transaksi antara dua pihak atau 

lebih yang dilakukan dengan menggunakan perangkat yang dapat 

membentuk atau dapat menerima perintah susunan data dalam bentuk 

elektronik atau digital seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (4) 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang menyatakan bahwa: “Dokumen Elektronik adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
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angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 

Data-data yang dikirim atau diterima dalam proses M-banking 

termasuk dalam data elektronik. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

9/15/PBI/1997 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi Oleh Bank Umum terdapat dalam Pasal 1 angka (2) 

yang menyatakan bahwa: “Teknologi Informasi adalah teknologi terkait 

sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang 

digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa 

perbankan.” 

Layanan sms banking termasuk dalam salah satu teknologi informasi 

dalam layanan perbankan. Layanan M-banking merupakan layanan 

perbankan melalui media elektronik yang memungkinkan nasabah untuk 

melakukan transaksi perbankan seperti tercantum dalam Pasal 1 Angka (3) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/1997 Tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank 

Umum, yang menyebutkan bahwa: “Layanan Perbankan Melalui Media 

Elektronik atau selanjutnya disebut Electronic Banking adalah layanan 

yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media 

elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, 

internet banking, mobile phone.” 
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Bab 1 Ketentuan Umum Angka (1) Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 9/30/DPNP/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam 

Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, yang menyatakan 

bahwa: “Penggunaan teknologi informasi diperlukan bank dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional bank. 

Selain itu perkembangan teknologi informasi memungkinkan bank untuk 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk 

Electronic Banking.”  

Nasabah diharapkan dapat merasa puas dengan berbagai layanan 

yang diberikan oleh bank saat ini, dan pihak bank memberikan jaminan 

kepada nasabah bahwa layanan tersebut aman untuk digunakan. 

5. BRImo (BRI mobile) 

BRImo BRI adalah sebuah aplikasi digital banking yang diluncurkan 

dengan sasaran utamanya adalah para pengguna milenial, disamping itu, 

BRI juga meluncurkan BRImo agar produk tersebut membuat BRI sebagai 

perseroan milik negara yang mampu menjadi penyedia layanan consumer 

banking terdepan di Tanah Air. BRImo diluncurkan bulan Februari 2019. 

BRI Mobile sendiri secara garis besar adalah aplikasi untuk transaksi e-

banking yang disediakan oleh BRI. Layanan yang dapat dinikmati lewat 

BRI Mobile meliputi internet banking, mobile banking, info BRI, dan call 

BRI. Sementara itu, BRImo adalah aplikasi terpisah yang dikembangkan 

dari aplikasi BRI Mobile yang sudah ada. Dalam aplikasi ini, Anda bukan 
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hanya bisa menikmati layanan mobile banking dan internet banking, tapi 

juga uang elektronik /Tbank dengan lebih mudah (Agenbrilink, 2020). 

Hingga kini, BRI sendiri memang dikenal sebagai lembaga keuangan 

perbankan yang fokus pada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, BRI 

menegaskan komitmennya agar bisa memberikan pelayanan yang lebih 

baik bagi konsumen, salah satu caranya adalah dengan melakukan inovasi 

lewat peluncuran produk BRImo. 

Dengan pasar milenial sebagai segmen utama BRImo BRI, platform 

ini hadir guna memberikan kemudahan bagi pengguna dalam bertransaksi 

secara digital. Terlebih, minat dan penggunaan platform transaksi digital 

makin meningkat seiring dengan kehadiran layanan dompet digital alias e-

wallet yang makin beragam. 

Bukan hanya itu saja, BRImo pun dapat digunakan untuk 

memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna dalam mendapatkan 

layanan dari BRI. Contohnya pembukaan rekening BRI Britama Muda 

dengan lebih cepat, metode login BRImo dengan sidik jari atau face 

recognition, hingga akses ke beragam informasi promo eksklusif. Oleh 

karena itu, nasabah dapat menikmati beragam layanan perbankan yang 

lebih cepat dan lebih baik dengan pengalaman pengguna (user 

experience/UX) sebagai fokus utama. 

Aplikasi BRimo memiliki keunggulan-keunggulan yaitu sebagai 

berikut: (Agenbrilink, 2020) 
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1) Serupa dengan BRI Mobile, nasabah bisa lakukan beragam transaksi 

seperti transfer dana dan pembayaran lewat BRImo. Contohnya transfer 

sesama BRI, transfer ke bank lain, pembayaran tagihan, pulsa, dan 

sebagainya. 

2) Lebih mudah melakukan penarikan uang tunai tanpa harus 

menggunakan kartu ATM karena aksesnya dapat dilakukan lewat 

homescreen aplikasi. Nantinya, ada kode unik yang akan nasabah 

dapatkan, kemudian memasukkan kode tersebut di ATM untuk 

penarikan uang tunai. 

3) Cek mutasi tanpa buku tabungan hingga periode 1 tahun terakhir. 

Mutasi bisa disimpan dalam format PDF. 

4) Lebih mudah dan cepat dalam membuka rekening baru di BRI, lebih 

tepatnya rekening BRI Britama Muda. Meskipun nasabah juga tetap 

perlu mendatangi kantor cabang terdekat, aplikasi BRImo sangat 

membantu mempersingkat proses pembuatan rekening baru karena 

sebagian besar sudah dilakukan lewat aplikasi. 

6. Minat Pemanfaatan (Behavioral Intention) 

a.  Pengertian Minat Pemanfaatan (Behavioral Intention) 

Behavioral intention meneliti tentang sampai dimana individu 

akan memakai sebuah teknologi tertentu di masa depan. Hal tersebut 

diketahui dengan kemauan seorang individu untuk memakai teknologi 

itu (Indrawati, et. al., 2017). Pendapat Ajzen (1991) yang dikutip oleh 

Indrawati, et. al. (2017) niat dipersepsikan untuk menangkap unsur-
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unsur yang memotivasi berpengaruh terhadap tingkah laku, unsur-unsur 

itu merupakan indikator mengenai sekeras apa seseorang mau mencoba, 

sebanyak apa usaha yang mereka telah rencanakan untuk mengerjakan 

tingkah laku tersebut.  

Seseorang dikatakan berminat dalam menggunakan suatu sistem 

informasi yang baru bila pemakai menyakini bahwa dengan memakai 

sistem informasi tersebut akan meningkatkan kinerjanya, menggunakan 

sistem informasi dapat dilakukan dengan mudah, dan pengguna sistem 

informasi tersebut akan mempengaru lingkungannya untuk 

menggunakan sistem informasi tersebut. 

b. Indikator Minat Pemanfaatan (Behavioral Intention) 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Venkatesh 

et al. (2012) adalah sebagai berikut:  

1) Niat untuk menggunakan dimasa mendatang.  

Behavioral intention diukur menggunakan ada atau tidaknya niat 

seorang individu untuk kembali menggunakan teknologi informasi  

dimasa mendatang. 

2) Niat untuk selalu menggunakan suatu sistem dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Behavioral intention diukur melalui ada atau tidaknya niat seorang 

individu untuk menggunakan teknologi informasi maupun sistem 

dalam kehidupan sehari-hari individu tersebut. 
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3) Rencana untuk menggunakan suatu sistem sesering mungkin  

Behavioral intention diukur dengan niat seorang individu untuk 

menggunakan teknologi informasi maupun sistem yang telah 

digunakannya sesering mungkin. 

Lestari (2020) menggunakan variabel-variabel sebagai berikut 

untuk membentuk minat yaitu: 

1) Keinginan menggunakan aplikasi terbaru. 

2) Mencoba menggunakan aplikasi terbaru. 

3) Keberlanjutan setelah menggunakan aplikasi terbaru. 

7.  Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

a. Pengertian Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

Ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) menurut 

Venkatesh, et., al (2003) yang dikutip oleh Indrawati et. al. (2017:36) 

mendefinisikan ekspektasi kinerja adalah sebagai tingkatan dimana 

seseorang mempercayai dengan menggunakan sistem tersebut akan 

membantu orang tersebut untuk memperoleh keuntungan-keuntungan 

kinerja pada pekerjaan. Seseorang dapat merasakan dan mempercayai 

dengan menggunakan suatu teknologi informasi akan dapat 

meningkatkan kinerja dan prestasi kinerja.  

b. Indikator Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

Indikator ekspektasi kinerja berdasarkan lima variabel (Indrawati, 

et. al., 2017) yaitu: 
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1) Perceived usefulness 

Perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan performansi kerjanya. Berdasarkan definisi tersebut 

diketahui bahwa perceived usefulness merupakan suatu kepercayaan 

tentang proses pengambilan keputusan. Seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi berguna, maka dia akan menggunakannya. 

Sebaliknya, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

kurang berguna, maka dia tidak akan menggunakannya. 

2) Extrinsic motivation 

Extrinsic motivation merupakan persepsi seseorang akan mau 

melakukan aktivitas tertentu karena hal tersebut dianggap penting 

untuk mencapai hasil yang terpisah dari aktivitas itu sendiri, 

misalnya peningkatan kinerja, bayaran, atau promosi. Persepsi yang 

diinginkan pemakai untuk melakukan suatu aktivitas karena 

dianggap sebagai dalam mencapai hasil-hasil bernilai yang berbeda 

dari aktivitas itu sendiri.  

3) Relative advantage 

Relative advantage diidefinisikan sebagai sejauh mana 

menggunakan inovasi dipersepsikan lebih baik dibandingkan 

keadaan sebelumnya. 
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4) Outcome expectation 

Outcome expectation berkaitan dengan konsekuensi dari perilaku. 

Berdasarkan bukti empiris, outcome expectation dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu: performance expectation (terkait dengan pekerjaan) 

dan personal expectation (terkait dengan tujuan individu).  

Sedangkan menurut Davis dalam Jogiyanto (2007) variabel 

ekspektasi kinerja yaitu: 

1) Perceived usefulness, yaitu seberapa jauh seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja 

pekerjaannya. 

2) Extrinsic motivation, yaitu persepsi yang diinginkan pemakai untuk 

melakukan suatu aktivitas karena dianggap sebagai alat dalam 

mencapai hasil-hasil bernilai yang berbeda dari aktivitas itu sendiri. 

3) Job fit yaitu bagaimana kemampuan-kemampuan dari suatu sistem 

meningkatkan kinerja individual. 

4) Relative advantage, yaitu seberapa jauh menggunakan suatu inovasi 

dipersepsikan sebagai lebih baik dari pada menggunakan 

pendahulunya. 

8.  Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 

a. Pengertian Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 

Ekspektasi Usaha yaitu tingkat kemudahan dalam menggunakan 

suatu sistem informasi. Sistem informasi yang mudah digunakan 

cenderung akan digunakan oleh individu dalam menyelesaikan suatu 
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pekerjaan. Ekspektasi kinerja dan ekspektasi usaha mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam minat pemanfaatan suatu sistem indormasi 

(Vankatest, et.al., 2012). 

Ekspektasi usaha merupakan suatu taraf atau derajat dalam hal 

aspek menggunakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan adalah 

seseorang tidak membutuhkan pemikiran dan upaya yang besar untuk 

menggunakan inovasi teknologi. Kemudahan merupakan tolok ukur 

bahwa user dengan senangnya beradaptasi dengan sistem yang baru 

oleh karena tidak banyak waktu yang dihabiskan untuk dapat akrab 

dengannya (Lestari, 2020). 

b. Indikator Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 

Indikator ekspektasi usaha (effort expectancy) menurut Venkatesh 

et. al (2003) yang dikutip oleh Indrayanti (2017) yaitu: 

1) Perceived ease of use 

Perceived ease of use merupakan sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sebuah sistem akan bebas dari upaya tertentu 

(free of effort). 

2) Complicity 

Complicity didefinisikan sejauh mana suatu sistem dipersepsikan 

sulit untuk dipahami dan digunakan. 

3) Ease of use 

Ease of use diartikan sebagai sejauh mana sebuah inovasi 

dipersepsikan sulit untuk digunakan oleh konsumen. 
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Menurut Jogiyanto (2007) variabel ekspektasi usaha dibentuk dari 

konstruk-kontruk sebagai berikut: 

1) Perceived ease of use, yaitu seberapa jauh seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu sistem akan bebas dari usaha. 

2) Complexity, yaitu seberapa jauh suatu sistem dipersepsikan sebagai 

sesuatu yang secara relatif susah untuk dipahami dan digunakan.  

3) Ease of use, yaitu seberapa jauh menggunakan suatu inovasi 

dipersepsikan sebagai yang sulit untuk digunakan. Semakin rumit 

sautu inovasi, maka semakin rendah tingkat penerimaan inovasi 

tersebut. 

9.  Pengaruh Sosial (Social Infulence) 

a. Pengertian Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Menurut Venkatesh et. al. (2012) pengertian pengaruh sosial 

(social influence) adalah tingkat dimana seseorang mempersepsikan 

orang-orang penting percaya bahwa dia sebaiknya menggunakan 

sistem. Menurut Wang dan Chou (2014), pengaruh sosial mengacu pada 

bagaimana orang lain mempengaruhi keputusan perilaku seseorang. 

Pengaruh sosial terkait dengan tekanan eksternal (dari orang-orang 

penting dalam hidup seseorang, seperti keluarga, teman, dan supervisor 

di tempat kerja). Pengaruh sosial adalah sejauh mana jaringan sosial 

mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pesan dan sinyal dari orang 

lain yang memfasilitasi pembentukan nilai masyarakat yang dirasakan 

dari sistem teknologi. Selain itu, pengaruh sosial mempengaruhi 
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individu melalui kedua pesan tentang harapan sosial dan perilaku yang 

diamati dari orang lain. 

Pengaruh sosial adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan 

akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan 

timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan 

dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara 

apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (Yee Yen Yuen, 

2013). 

b Indikator Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Indikator pengaruh sosial (social influence) sebagai variabel yang 

mempengaruhi behavioral intention menurut Ventakesh et. al. (2012) 

yaitu: 

1) Subjective norm 

Subjective norm didefinisikan sebagai persepsi seseorang bahwa 

orang-orang terpenting baginya berpikir bahwa ia seharusnya atau 

tidak seharusnya melakukan perilaku tertentu. 

2) Social factor 

Social factor didefinisikan sebagai internalisasi individu terhadap 

kultur kelompok referensinya dan kesepakatan interpersonal yang 

telah individu buat dengan orang lain, dalam situasi sosial tertentu. 
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3) Image 

Image didefinisikan sebagai sejauh mana inovasi dianggap dapat 

meningkatkan citra atau status sosial seseorang dalam sistem 

sosialnya. Penggunaan BRImo bisa meningkatkan status sosial 

nasabah dalam pergaulan dengan sesama mitra bisnisnya. 

Menurut Jogiyanto (2007) variabel-variabel pengaruh sosial yaitu 

sebagai berikut: 

1) Subjective norm, yaitu persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang 

yang penting baginya berpikir bahwa dia seharusnya atau tidak 

seharusnya melakukan perilaku. Jika seseorang merasa bahwa itu 

adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, 

bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan 

mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan 

dilakukannya. 

2) Social factors, yaitu internalisasi seseorang tentang kultur subyektif 

grup acuan dan kesepakatan interpersonal spesifik yang dilakukan 

seseorang dengan orang-orang lain di situasi-situasi sosial spesifik. 

3) Image, yaitu sejauh mana penggunaan suatu inovasi dipersepsikan 

meningkatkan image atau status seseorang di sistem sosialnya. 

B.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji minat 

pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi menggunakan model TAM 
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yang dikembangkan oleh Davis, 1989 baik dalam model asli maupun 

modifikasi yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama/Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Fiddin (2014) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Minat 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

dan Penggunaan 

Sistem Informasi 

(Studi Pada 

Satuan Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Pemerintah 

Provinsi Riau) 

Variabel bebas: 

Ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, 

faktor sosial 

kesesuaian tugas 

teknologi, dan kondisi 

yang memfasilitasi 

 

Variabel terikat: 

minat pemanfaatan 

sistem informasi, 

penggunaan sistem 

informasi 

 

Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, 

faktor sosial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat 

pemanfaatan sistem informasi, dan 

minat pemanfaatan sistem informasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan sistem 

informasi. Sedangkan kesesuaian 

tugas teknologi dan kondisi yang 

memfasilitasi pemakai tidak 

memiliki pengaruh terhadap minat 

pemanfaatan sistem informasi. 

2. Ningrum (2016) 

Pengaruh 

Ekspektasi 

Kinerja, 

Ekspektasi 

Usaha, Faktor 

Sosial, 

Kesesuaian 

Tugas dan 

Kondisi yang 

Memfasilitasi 

Pemakai 

Terhadap Minat 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi  

(Studi pada Bank 

Pengkreditan 

Rakyat di 

Kabupaten 

Karanganyar) 

 

Variabel bebas: 

Pengaruh Ekspektasi 

Kinerja, Ekspektasi 

Usaha, Faktor Sosial, 

Kesesuaian Tugas 

dan Kondisi yang 

Memfasilitasi 

Variabel terikat: 

Minat Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, 

faktor sosial, kesesuaian tugas dan 

kondisi yang memfasilitasi pemakai 

berpengaruh terhadap minat 

pemanfaatan informasi. 

3. Christinawati 

(2016) Pengaruh 

Ekspektasi 

Kinerja, Usaha, 

Variabel bebas: 

Ekspektasi Kinerja, 

Usaha, Faktor Sosial, 

Kondisi yang 

Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha 

dan faktor sosial tidak berpengaruh 

terhadap minat memanfaatkan sistem 

informasi, sedangkan kondisi yang 
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Faktor Sosial 

Serta Kondisi 

yang 

Memfasilitasi 

Terhadap Minat 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

(Penelitian 

Empiris Pada 

Organisasi 

Nirlaba di 

Surabaya) 

Memfasilitasi 

 

Variabel terikat; 

Minat pemanfaatan 

sistem informasi 

 

memfasilitasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat 

memanfaatkan sistem informasi 

4. Khairiyah (2017) 

Hubungan 

Antara 

Performance 

Expectancy, 

Effort 

Expectancy, 

Sosial Influence, 

dan Facilitating 

Condition Pada 

Intensi Dosen 

Dalam 

Penggunaan 

Learning 

Management 

System (LMS) di 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 

 

Vaiabel bebas: 

Performance 

Expectancy, Effort 

Expectancy, Sosial 

Influence, dan 

Facilitating Condition 

 

Variabel terikat: 

Intensi Dosen Dalam 

Penggunaan Learning 

Management System 

(LMS) 

sebagian besar responden memiliki 

tingkat penerimaan yang sedang pada 

setiap variabel yaitu 51% pada 

performance expectancy, 49% pada 

effort expectancy, 44% pada social 

influence, 57% pada facilitating 

condition, 54% pada behavioral 

intention, dan 55% pada use 

behaviors. 

Hasil uji korelasi Spearman 

menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi antara performance 

expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating condition, 

secara bersama-sama dengan 

behavioral intention dan use behavior  

5. Suhartini (2017) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat 

Pemanfaatan dan 

Penggunaan 

Sistem Informasi 

Akuntansi (Studi 

Kasus Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Malang) 

 

Variabel bebas: 

Ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha dan 

faktor sosial, Kondisi 

yang memfasilitasi 

 

Variabel terikat: 

minat pemanfaatan 

sistem informasi 

akuntansi 

 

Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha 

dan faktor sosial berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat 

pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi. 

Kondisi yang memfasilitasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi 

akuntansi. 

6. Lestari (2020) 

Pengaruh 

Ekspektasi 

Variabel bebas: 

Ekspektasi Kinerja, 

Ekspektasi Usaha dan 

Ekspektasi kinerja secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap minat 

menggunakan aplikasi BRIS Online. 
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Kinerja, 

Ekspektasi 

Usaha dan Faktor 

Sosial Terhadap 

Minat 

Menggunakan 

Aplikasi BRIS 

(Studi Kasus 

Mahasiswa IAIN 

Purwokerto) 

Faktor Sosial 

 

Variabel terikat: 

Minat menggunakan 

aplikasi BRIS 

Ekspektasi usaha secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat 

menggunakan aplikasi BRIS Online. 

Faktor sosial secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat 

menggunakan aplikasi BRIS Online 

Secara simultan ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha dan faktor sosial 

berpengaruh terhadap minat 

menggunakan aplikasi BRIS Online. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hipotesis yang telah diusulkan dan kajian teori yang 

dijelaskan, maka kerangka konsep yang diajukan peneliti adalah sebagai 

berikut:   

   

                            

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

 =  uji parsial (uji t) 

 =  uji simultan (uji F) 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang terdiri dari 

Ekspektasi Kinerja (X1), Ekspektasi Usaha (X2) dan Faktor Sosial (X3),. 

Selain itu terdapat juga variabel dependen yaitu Minat Pemanfaatan (Y) 

H3 

H2 

H1 

Faktor Sosial  

(X3) 

Minat Pemanfaatan 

BRImo (BRI mobile) 

(Y) 

Ekspektasi Usaha 

(X2) 

Ekspektasi Kinerja  

(X1) 

H4 
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BRImo (BRI mobile). Penelitian ini menghubungkan X1, X2, X3 dengan Y. 

Hubungan antar varibel ini terbentuk karena adanya kausalitas antar variabel. 

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap minat pemanfaatan menggunakan BRImo (BRI mobile), maka 

dilakukan pengujian secara empiris baik secara parsial maupun simultan. 

D.  Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiono (2015) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dari sebuah penelitian. Jawaban sementara tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1.  Ekspektasi Kinerja Berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan 

BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 

Menurut Venkatesh et al., (2003) yang dikutip oleh Indrawati et. al. 

(2017:36) ekspektasi kinerja merupakan sebuah tingkatan keyakinan 

dimana seseorang individu meyakini bahwa dengan menggunakan sistem 

akan membantu dalam meningkatkan kinerja, gaji, dan promosi. Seorang 

yang memiliki ekspektasi kinerja tinggi akan memiliki minat pemanfaatan 

sistem teknologi informasi yang tinggi pula karena ia merasa akan ada 

nilai lebih dari kinerja apabila dibantu dengan penggunan sistem teknologi 

informasi.  

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Fiddin (2014) dan Ningrum 

(2016) yang menyatakan bahwa ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap 

minat pemanfaatan sistem informasi. Suatu sistem informasi yang baik 

dimana dapat diandalkan dan memudahkan penggunanya dalam 
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mendapatkan informasi yang akurat, berkualitas, dan cepat, sehingganya 

memudahkan penggunanya dalam menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya. Berdasarkan pengertian tentang pengaruh ekspektasi kinerja 

terhadap minat pemanfaatan terhadap sistem informasi, maka  hipotesis 

yang diusulkan sebagasi berikut: 

Ho1: Ekspektasi Kinerja tidak berpengaruh terhadap Minat 

Pemanfaatan BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo 

Magetan 

Ha1: Ekspektasi Kinerja berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan 

BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 

2. Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan BRImo 

(BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 

Sistem informasi yang mudah digunakan cenderung akan digunakan 

oleh individu/pengusaha dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ekspektasi 

usaha mempunyai pengaruh yang kuat dalam minat pemanfaatan suatu 

sistem indormasi (Vankatest, et.al., 2012). Berdasarkan pengertian tersebut 

berarti seseorang individu akan lebih mudah dalam menyelesaikan 

pekerjaannya jika menggunakan suatu sitem informasi dibandingkan 

dengan tidak menggunakan sistem informasi atau bekerja secara manual. 

Teknologi atau sistem informasi yang mudah digunakan akan 

menimbulkan rasa nyaman saat menggunakan sistem tersebut karena 

sistem informasi tersebut memberikan manfaat dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan (Setiawan, 2017).  
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Hal ini didukung oleh penelitian Ningrum (2016) dan Suhartini 

(2017) menyatakan bahwa ekspektasi usaha berpengaruh signifikan 

terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. Berdasarkan beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut tentang pengaruh ekspektasi usaha 

terhadap minat pemanfaatan terhadap sistem informasi, maka  hipotesis 

yang diusulkan sebagasi berikut: 

Ho2: Ekspektasi Usaha tidak berpengaruh terhadap Minat 

Pemanfaatan BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo 

Magetan 

Ha2: Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan 

BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 

3.  Faktor Sosial berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan (Sistem  

Layanan Informasi Keuangan) BRImo di BRI Unit Karangrejo 

Magetan 

Faktor sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu 

menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa dia harus 

menggunakan teknologi informasi. Besarnya keyakinan dari orang lain 

seperti dukungan dari rekan kerja, atasan maupun organisasi akan 

memberikan pengaruh yang positif bagi faktor sosial dalam mempengaruhi 

seorang individu untuk memanfaatkan teknologi informasi (Wulandari dan 

Sudarno, 2012). 

Menurut Wang dan Chou (2014), pengaruh sosial mengacu pada 

bagaimana orang lain mempengaruhi keputusan perilaku seseorang. 
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Pengaruh sosial terkait dengan tekanan eksternal (dari orang-orang penting 

dalam hidup seseorang, seperti keluarga, teman, dan supervisor di tempat 

kerja). Pengaruh sosial adalah sejauh mana jaringan sosial mempengaruhi 

perilaku masyarakat melalui pesan dan sinyal dari orang lain yang 

memfasilitasi pembentukan nilai masyarakat yang dirasakan dari sistem 

teknologi.  

Hal ini didukung penelitian Fiddin (2014) dan Ningrum (2016) 

menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan 

sistem informasi. Faktor sosial berpengaruh terhadap minat pemanfaatan 

sistem informasi mendorong minat individu untuk menggunakan sistem 

informasi sehingga mendorong minat individu untuk menggunakan sistem 

informasi dalam organisasi. Peran dari faktor sosial dalam keputusan 

memanfaatkan sistem informasi adalah komplek yang mempunyai 

cakupan luas terhadap keterlibatan organisasi. Faktor sosial ditunjukkan 

dari besarnya dukungan teman kerja, manajer senior, pimpinan dan 

organisasi. Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

tentang pengaruh faktor sosial terhadap minat pemanfaatan terhadap 

sistem informasi, maka  hipotesis yang diusulkan sebagasi berikut:   

Ho3: Faktor Sosial tidak berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan 

BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 

Ha3: Faktor Sosial berpengaruh terhadap Minat Pemanfaatan BRImo 

(BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo Magetan 
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4.  Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha dan Faktor Sosial Berpengaruh 

terhadap Minat Pemanfaatan BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit 

Karangrejo Magetan 

Faktor-faktor yang mendukung minat pemanfaatan sistem informasi 

meliputi ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi 

yang memfasilitasi merupakan faktor pendukung seorang individu 

meyakini dengan menggunakan sistem informasi akan membantu dalam 

meningkatkan kinerjanya. Ekspektasi kinerja dapat menilai seberapa 

tinggikah seseorang mempercayai atau meyakini bahwa memfungsikan 

suatu inovasi teknologi akan dapat menolongnya untuk mendapatkan 

berbagai keuntungan pada karir dan pekerjaan. Ekspektasi kinerja 

menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya. 

Ekspektasi usaha merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem 

yang akan dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam 

melakukan pekerjaannya. Ekspektasi usaha ialah aspek yang dapat 

mengukur tingkat kemudahan dalam penggunaan suatu sistem. Dengan 

menggunakan suatu sistem, pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat. 

Keuntungan ini akan mempengaruhi seseorang dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna sistem 

informasi akan mempunyai niat memanfaatkan sistem informasi jika 

merasa sistem informasi yang akan digunakan tersebut bermanfaat dan 

mudah untuk digunakan.  
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Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi yang 

memfasilitasi secara simultan berpengaruh terhadap minat pemanfaatan 

sistem informasi. (Ningrum, 2016). Faktor sosial memiliki keterkaitan 

dengan penggunaan sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Faktor 

sosial sangat berpengaruh terhadap pola pikir individu yang tinggal di 

dalamnya, dapat berupa lingkungan kerja atau pergaulan. 

Facilitating condition (kondisi yang memfasilitasi) diartikan sebagai 

persepsi seseorang terhadap infrastruktur, sumber daya, dan teknis untuk 

penggunaan teknologi (Venkantesh, 2012). Dalam konteks pemanfaatan 

teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai 

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut 

dapat berupa tersedianya pedoman yang cukup lengkap dalam 

menjalankan program teknologi informasi serta tersedianya pelatihan yang 

dapat membantu individu bila mengalami kesulitan dalam penggunaan 

teknologi informasi yang akan mendorong individu untuk memanfaatkan 

teknologi informasi secara maksimal. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ningrum (2016) dan Khairiyah 

(2017) menyatakan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor 

sosial dan kondisi yang memfasilitasi secara simultan berpengaruh 

terhadap minat pemanfaatan sistem informasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

tentang pengaruh kondisi yang memfasilitasi terhadap pengguna sistem 

informasi, maka  hipotesis yang diusulkan sebagasi berikut: 
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Ho5: Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan 

Kondisi yang Memfasilitasi tidak berpengaruh terhadap Minat 

Pemanfaatan BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo 

Magetan 

Ha5: Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial dan 

Kondisi yang Memfasilitasi berpengaruh terhadap Minat 

Pemanfaatan BRImo (BRI Mobile) di BRI Unit Karangrejo 

Magetan 
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