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PENGANTAR 

Menulis proposal dan laporan penelitian bukanlah hal 

yang mudah bagi para peneliti pemula. Demikian juga, 

menyusun proposal dan laporan skripsi/tesis bagi mahasiswa 

program sarjana/magister. Tantangan utama mereka biasanya 

terkait dengan bagaimana membangun sebuah model 

penelitian, baik rerangka konseptual atau teoritis dan 

pengembangan instrumen, khususnya ketika peneliti akan 

menggunakan pendekatan positivis, paradigma hipotetico-

deduktif, metode kuantitatif.  

Judul buku ini Technology Adoption: A Conceptual 

Framework. Sebagaimana terkandung dalam judul, buku ini 

merupakan kumpulan conceptual framework penelitian yang 

dibangun oleh para penulis melalui jelajah literatur pada 

jurnal-jurnal internasional bereputasi. Buku ini diberi judul, 

Technology Adoption, karena tulisan-tulisan ini mengkaji 

atau menguji faktor-faktor yang mendorong orang untuk 

menerima dan memanfaatkan teknologi baru demi 

meningkatkan kenyamanan dan kinerja mereka.  

Buku ini merupakan kumpulan contoh tulisan tentang 

praktek membangun sebuah rerangka konseptual atau teoritis 

atau model penelitian, serta contoh pengembangan instrumen 

(adaptation dan adoption). Selain para penulis akan 

menindaklanjuti sebagian dari tulisan-tulisan ini dengan 

penelitian lapangan di masa mendatang, setiap bab buku ini 

juga akan bermanfaat bagi para peneliti atau para mahasiswa 

sarjana dan magister yang sedang bergumul dalam 

memenuhi tugas akhir studi mereka. Mereka yang sedang 

menyelesaikan pendidikan akhir di bidang pemasaran, digital 

marketing, sistem informasi dan digital business dapat 
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langsung mengadaptasi model-model penelitian serta 

instrumennya dalam buku ini dan melakukan penelitian 

lapangan. 

Setiap bab merupakan karya dari pergumulan, 

perjuangan dan praktik nyata dalam penyusunan tugas akhir 

dari para mahasiswa tingkat akhir dan alumni program studi 

Magister Manajemen, Universitas Bunda Mulia, Jakarta. 

Akhirnya, kiranya banyak pihak dapat memetik keuntungan 

dari publikasi ini, dan segala kemuliaan kami haturkan hanya 

kepada Tuhan. 

 

Jakarta, 1 Desember 2019 

 

Dr. Edi Purwanto, SE, MM 
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PENDAHULUAN 

 

Negara-negara berkembang telah menyaksikan dan 

mengalami sendiri pertumbuhan teknologi komunikasi yang 

sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Ponsel telah 

mengubah kehidupan jutaan orang termasuk turut 

membangun aspek sosial dan ekonomi negara secara 

keseluruhan (Khushbu, 2016). Perusahan-perusahaan 

telekomunikasi telah melakukan investasi besar-besaran 

untuk meningkatkan koneksi yang efisien bagi pengguna. 

Proses ini telah menciptakan banyak peluang bagi 

perusahaan yang terlibat dengan perkembangan teknologi 

(Akturan dan Tescan, 2012). 

Secara umum, pembayaran elektronik mengacu pada 

transaksi online yang dilakukan melalui jaringan internet. 

Pembayaran elektronik juga dapat dilakukan tanpa 

menggunakan media cetak alias kertas struk. Sistem 

pembayaran online terdiri dari kartu kredit online, sistem 

saldo yang tersimpan di server berbasis cloud, dan yang 
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sedang marak sekarang adalah e-wallet atau dapat disebut 

juga dompet elektronik (Junadi dan Sfenrianto, 2015). 

Dompet elektronik adalah bentuk digital dari dompet 

fisik. Sama seperti fungsi dompet pada umumnya, pengguna 

dapat melakukan penempatan dana (top up) sejumlah uang, 

menghubungkan dengan kartu kredit, dan/atau kartu debit 

pada aplikasi yang telah diinstall dan kemudian dapat 

digunakan untuk bertransaksi ke sesama konsumen, 

konsumen ke merchant bisnis, bahkan konsumen ke mesin 

(Shin, 2009). 

Volume mobile payment di seluruh dunia tahun 2015 

ada diangka $450 miliar dan diperkirakan akan mencapai 

angka $ 1 triliun pada tahun 2019 (Statista, 2016). 

Pertumbuhan yang pesat ini dikaitkan dengan fakta bahwa 

India sebagai salah satu negara berkembang, memiliki 145 

juta keluarga yang tidak memiliki rekening bank, dapat 

dimasukkan dalam sistem mobile payment (Singh, 2016). 

Bahkan dengan meningkatnya jumlah smartphone di India, 

orang-orang sudah mulai percaya untuk melakukan transaksi 

belanja online dan pembayaran online (Baidya, 2016). The 

Reserve Bank of India mengeluarkan data pada November 

2015 bahwa sudah ada lebih dari 100 juta pengguna e-wallet 

di India (Chandran, 2016). 

 

 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) 

 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model 

penelitian yang dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi penerimaan (acceptance) penggunaan 

teknologi informasi. TAM pertama kali diperkenalkan oleh 

Fred D. Davis pada tahun 1986, dibuat khusus untuk 

memodelkan efek penerimaan (acceptance) yang dirasakan 

pengguna terhadap sebuah teknologi informasi. Menurut 

Davis (1989), tujuan utama TAM adalah memberikan acuan 

untuk menganalisa pengaruh eksternal berupa faktor 



Technology Adoption: A Conceptual Framework  | 33 
 

keyakinan (trust), intention, dan tujuan pengguna. TAM 

menggambarkan bahwa ada dua faktor yang dominan yang 

mempengaruhi penerimaan (acceptance) teknologi informasi 

yaitu yang pertama, persepsi pengguna tentang manfaat yang 

dirasakan pengguna saat menggunakan teknologi tersebut, 

dan kedua, persepsi pengguna tentang kemudahan 

penggunaan teknologi informasi. Kedua faktor ini yang akan 

mempengaruhi keinginan atau intention pengguna untuk 

menggunakan teknologi informasi.  

Model TAM diadopsi dari Theory of Reasoned Action 

(TRA), yang pertama kali diperkenalkan oleh Martin 

Fishbein dan Ajzen tahun 1980. Teori ini menghubungkan 

antara keyakinan (belief), sikap (attitude), minat (intention) 

dan perilaku (behavior). Minat merupakan prediktor utama 

perilaku pengguna, artinya jika ingin mengetahui apa yang 

seseorang akan lakukan, yang terpenting adalah mengetahui 

minat orang tersebut. Meskipun seseorang dapat membuat 

keputusan berdasarkan alasan-alasan yang lain, artinya tidak 

selalu berdasarkan minat, namun konsep utama dalam teori 

ini adalah fokus untuk memperhatikan dan 

mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting oleh 

pengguna. 

Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, 

menjelaskan bahwa perilaku pengguna teknologi informasi 

yaitu berdasarkan pada kepercayaan (belief), sikap (attitude), 

minat (intention), dan hubungan perilaku pengguna (user 

behaviour relationship). Model ini digunakan untuk 

menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku pengguna 

terhadap penerimaan (acceptance) teknologi informasi.  

 

MODIFIKASI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

(TAM) 

 

TAM telah banyak mengalami modifikasi, salah satunya apa 

yang dikenal dengan TAM2. Namun demikian sejumlah 

peneliti juga telah memodifikasi dengan manambahkan 
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variabel-variabel tertentu untuk TAM dalam memprediksi 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang 

untuk menggunakan teknologi. Di tengah maraknya digital 

payment system, salah satunya adalah e-wallet, perlu 

dilakukan pengujian modifikasi model TAM dengan 

menambahkan variabel trust (kepercayaan) dan perceived 

security (keamanan) untuk TAM. 

 

Intention to Use 

 

Menurut Kusumah (2009), intention to use adalah tingkat 

kesiapan seseorang dalam menggunakan sebuah objek 

tertentu. intention to use dapat didefinisikan sebagai bentuk 

keinginan pengguna atau pelanggan untuk menggunakan dan 

bahkan menggunakan kembali sebuah objek tertentu. 

Intention to use didefinisikan sebagai kesadaran perilaku 

untuk melakukan sesuatu kegiatan (Keil, Beranek dan 

Konsynski, 1995). Ketertarikan adalah salah satu aspek jiwa 

manusia yang cenderung perhatian atau merasa senang saat 

menggunakan sebuah objek (Kusumah, 2009). 

 

Trust 

 

Trust sangat penting dalam hal transaksi online termasuk 

didalamnya transaksi menggunakan e-wallet. Dalam konsep 

e-wallet, proses transaksi yang dijelaskan dengan baik dan 

mudah dipahami seperti contohnya cara pembayaran, top up 

dan cara transfer dapat membantu membangun kepercayaan 

pengguna (Flavian, 2006). Konsekuensi perilaku pengguna 

yang berbeda yang juga timbul dari kepercayaan dan 

kekhawatirannya tentang privasi yang dimiliki. Contohnya 

kepercayaan akan menghasilkan alasan yang kuat untuk 

mengarahkan pelanggan melakukan transaksi berulang 

(Milne dan Boza, 1999). Dalam konteks transaksi online, 

pihak yang menyediakan platform memerlukan kepercayaan 

dari pengguna bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan 
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informasi berupa data pribadi yang dapat mengakibatkan 

terjadinya kerugian non-materil untuk pengguna (Milne dan 

Culnan, 2004). 

 

Ease of Use 

 

Ease of use didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan 

pengguna dalam menggunakan suatu teknologi informasi dan 

dalam proses penggunaannya tidak memerlukan effort 

banyak (Davis, 1989). Meskipun effort yang dikeluarkan 

oleh setiap orang berbeda-beda tetapi umumnya sebuah 

teknologi informasi harus mudah digunakan. Ease of use 

menjadi salah satu faktor yang diuji dalam penelitian Fred 

Davis tahun 1989, dan hasilnya menunjukan bahwa ease of 

use dapat menjelaskan alasan seseorang tertarik untuk 

menggunakan sebuah sistem. Intensitas penggunaan 

teknologi informasi yang tinggi dan dengan adanya interaksi 

antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukan 

bahwa sistem tersebut mudah untuk digunakan. Sistem yang 

sering digunakan dapat membuktikan bahwa sistem tersebut 

mudah dipahami (Adams, Nelson, dan Todd, 1992).  

 

Perceived Security 

 

Perceived security (PS) didefinisikan sebagai 

kepercayaan pengguna bahwa melakukan transaksi 

menggunakan teknologi pembayaran online akan aman. 

Enck (2009) mendefinisikan perceived security sebagai rasa 

aman yang pengguna bahwa data pribadinya tidak akan 

dilihat, disimpan, atau disalahgunakan oleh pengguna lain 

yang tidak sah, maupun oleh provider jasa pembayaran 

online ketika melakukan transaksi pembayaran. Pada 

platform e-commerce dan studi kasus belanja online, 

keamanan (security) adalah penentu rasa kepercayaan (trust) 

yang berpengaruh secara signifikan (Flavian dan Guinaliu, 

2006; Roca, 2009; Kim, 2011). 
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Selain itu, menurut Shin (2009), penting untuk 

menetapkan standar perceived security dan hubungannya 

dengan kepercayaan dalam konteks mobile application. 

Menurut Flavian dan Guinaliu (2006), faktor kepercayaan 

sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan yang dirasakan 

oleh pengguna terkait proses penyimpanan data pribadi 

mereka. Mukherjee dan Nath (2007) mengidentifikasi bahwa 

fitur privasi dan keamanan website adalah kunci 

kepercayaan, yang secara positif mempengaruhi intention 

pengguna. Perceived security secara positif mempengaruhi 

intensi pengguna (Flavian dan Guinaliu, 2006; Mukherjee 

dan Nath, 2007; Shin, 2009). Karena aplikasi e-wallet 

memiliki proses penyimpanan data pribadi, dan transfer uang 

dan pencatatan informasi keuangan, maka provider harus 

meningkatkan kapasitas keamanan (security) yang lebih 

besar daripada metode pembayaran konvensional lainnya.  

 

Perceived Usefulness 

 

Tidak berbeda jauh dari ease of use, perceived 

usefulness didefinisikan dengan tingkat kepercayaan 

pengguna bahwa sebuah teknologi informasi akan 

meningkatkan kinerja dari sistem itu sendiri. Jika seseorang 

merasa bahwa sebuah teknologi informasi berguna untuk 

memudahkan proses dalam kesehariannya, maka dia akan 

menggunakan sistem tersebut (Davis, 1989). Lee dan Wan 

(2010) juga mengatakan bahwa perceived usefulness adalah 

tingkat kepercayaan seseorang terhadap manfaat pada sebuah 

sistem tertentu, apakah sistem ini akan memberikan manfaat 

lebih bagi pengguna. Perceived usefulness juga dapat 

dijadikan sebagai faktor untuk memprediksi perilaku 

pengguna dan perkembangan sistem itu sendiri, karena 

pengguna percaya adanya hubungan antara penggunaan 

sistem dan performanya. 
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Trust & Intention to Use 

 

Menurut Pan, Kuo, Pan C, dan Tu (2013), trust adalah 

akar dari intention. Intention mengacu pada kesediaan 

individu untuk membeli atau menggunakan suatu produk. 

Keputusan pelanggan untuk tetap menggunakan produk 

tersebut adalah inti dari intention itu sendiri. Teo dan Lim 

(2001) mengemukakan bahwa intention yang dimaksud 

adalah hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan. 

Pengguna yang memiliki komitmen untuk terus 

menggunakan sebuah teknologi informasi juga menjadi 

indikator utama bahwa pengguna memiliki minat (intention) 

untuk melakukan pembelian dan bahkan melakukan transaksi 

berulang di masa depan (Garbarino dan Johnson, 1999), dan 

pelanggan akan terus menggunakan produk tertentu atas 

dasar konsep kepercayaan ini (Zhou, 2011). Trust telah 

terbukti berpengaruh secara positif terhadap intention atau 

niat untuk melakukan transaksi online (McCole, 2010). 

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat dibangun 

hipotesis: 

 

H1: Trust berpengaruh positif terhadap Intention to 

Use 

 

Ease of Use & Trust 

 

Hew (2015) mengemukakan bahwa aplikasi yang 

mudah digunakan, dapat menarik pengguna untuk lebih 

sering menggunakannya dan dengan demikian akan 

membentuk perilaku mereka. Efek dari ease of use terhadap 

perilaku pengguna telah ditunjukkan dalam berbagai 

penelitian (Chau dan Lai, 2003). Suh dan Han (2002) 

menemukan itu ease of use berpengaruh positif terhadap 

perilaku pengguna terhadap aplikasi financial dan e-wallet 

termasuk didalamnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Deb dan David (2014), yang dilakukan terhadap pengguna 
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mobile banking India, menemukan bahwa ease of use 

berpengaruh positif terhadap perilaku pengguna. Lin (2011) 

menemukan bahwa ease of use memiliki pengaruh yang 

signifikan pada perilaku dan jika pengguna merasa mobile 

banking mudah digunakan, maka mereka akan memberikan 

respon positif. Dengan demikian, ease of use telah menjadi 

penentu utama dalam adopsi berbagai platform teknologi 

informasi, dan pendapat ini juga berlaku untuk e-wallet 

(Deepak dan Himanshu, 2018). 

Konsep trust dijelaskan dengan baik oleh teori 

hubungan komitmen-kepercayaan yang diusulkan oleh 

Morgan dan Hunt (1994) dimana trust dipersepsikan sebagai 

situasi dimana satu pihak memiliki kepercayaan pada 

kelebihan dan integritas sebuah sistem. Dalam studi ini, 

Deepak dan Himanshu memberlakukan hal yang sama pada 

konteks e-wallet. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat 

dibangun hipotesis: 

 

H2: Ease of Use berpengaruh positif terhadap Trust 

 

 

Perceived Security & Trust 

 

Menurut Kumar (2018) dalam penelitian terbaru yang 

melibatkan penggunaan aplikasi mobile wallet di India 

menemukan bahwa perceived security memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan (trust). Security telah 

ditentukan sebagai alasan utama intention atau minat 

pelanggan, bahkan banyak penelitian telah menemukan 

bahwa security pengaruh positif pada intention pelanggan 

untuk melakukan transaksi online (Yousafzai, 2003; Kim, 

2008). Thakur dan Srivastava (2013) dalam penelitian 

mereka di India melaporkan bahwa masalah security dan 

privasi ini dapat menjadi penghalang yang cukup 

berpengaruh dalam penggunaan e-wallet jika tidak 
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diperhatikan dengan baik oleh provider penyedia jasa 

layanan. 

Patel (2018) meneliti pengguna internet banking di 

India dan menemukan bahwa intention untuk menggunakan 

internet banking dipengaruhi secara positif oleh rasa aman 

yang dirasakan oleh pengguna. Dalam konteks belanja atau 

transaksi online, hubungan positif antara security dan 

intention telah ditunjukkan oleh banyak penelitian (O'Cass 

dan Fenech, 2003; Vijayasarathy, 2004). Maka sangat masuk 

akal untuk mengakui bahwa semakin tinggi rasa aman yang 

dirasakan pengguna, maka semakin tinggi pula kepercayaan 

(trust) pengguna terhadap aplikasi e-wallet. Berdasarkan 

teori-teori di atas, maka dapat dibangun hipotesis: 

 

H3: Perceived Security berpengaruh positif terhadap 

Trust 

 

Perceived Usefulness & Trust 

 

Dalam beberapa penelitian Ease of Use dan Perceived 

Usefulness tidak dapat dipisahkan. Kalau ease of use 

berhubungan dengan betapa mudahnya seseorang belajar 

menggunakan sebuah sistem, maka perceived usefulness 

lebih berfokus pada apakah pengguna percaya bahwa sistem 

tersebut dapat bekerja dengan baik dan mempermudah 

kebutuhan pengguna (Davis, 1989). Dalam kasus e-wallet, 

Deepak dan Himanshu (2018) mengatakan bahwa perceived 

usefulness didefinisikan sebagai keyakinan bahwa e-wallet 

dapat meningkatkan dan mengefisienkan transaksi pengguna, 

dimana transaksi dapat dilakukan dengan sedikit usaha dan 

waktu yang singkat. Amin (2014) melakukan penelitian 

tentang kepuasan pengguna situs website dan menunjukkan 

bahwa perceived usefulness berhubungan positif dengan 

trust. Dalam kasus e-wallet, pendapat yang logis ketika 

pengguna melihat apakah sistem tersebut akan meningkatkan 

efisiensinya maka secara positif akan mempengaruhi 
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kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah hal-hal 

yang dapat diwujudkan dalam hal peningkatan performa atau 

penambahan fitur. Berdasarkan teori-teori di atas, maka 

dapat dibangun hipotesis; 

 

H4: Perceived Usefulness berpengaruh positif 

terhadap Trust. 

 

Ease of Use dan Intention to Use 

 

Menurut Davis (1989) sebuah teknologi informasi 

yang mudah digunakan dapat menaikkan tingkat 

kepercayaan pengguna atau persepsi bahwa dalam 

menggunakan produk tersebut, mereka tidak perlu 

mengeluarkan usaha yang berat. Apabila konsumen 

menganggap suatu teknologi informasi mudah digunakan, 

mereka akan merasakan manfaat sistem informasi itu dan 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka. Tjiptono (1997) menyatakan bahwa pemahaman 

konsumen akan sistem informasi dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna, sehingga dapat menimbulkan minat 

(intention) untuk menggunakan suatu sistem. Sedangkan 

menurut Novi (2003) ease of use ini didefinisikan sebagai 

penilaian seseorang mengenai suatu teknologi bahwa ia tidak 

membutuhkan keahlian atau kemampuan khusus untuk 

menggunakannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Davis (1989) 

menunjukkan bahwa ease of use memiliki pengaruh terhadap 

minat untuk menggunakan (intention to use), hasil penelitian 

tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sidharta dan Sidh (2014) dan Ulumiyah (2016) yang 

menyatakan bahwa ease of use memiliki pengaruh terhadap 

sikap konsumen dalam melakukan transaksi online. 

Sedangkan Sanjaya (2005) menyimpulkan bahwa ease of use 

tidak memiliki pengaruh terhadap minat (intention) untuk 
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menggunakan sebuah sistem informasi. Berdasarkan teori-

teori di atas, maka dapat dibangun hipotesis: 

 

H5: Ease of Use berpengaruh positif terhadap 

Intention to Use 

 

Perceived Usefulness dan Intention to Use 

 

Davis (1989) mendefinisikan perceived usefulness 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan 

adanya suatu teknologi informasi maka akan meningkatkan 

performa transaksi pengguna. Sedangkan menurut Thompson 

(1991) kegunaan teknologi informasi merupakan manfaat 

yang diharapkan oleh pengguna dalam menggunakan suatu 

sistem. Adamson dan Shine (2012) mendefinisikan perceived 

usefulness sebagai dasar kepercayaan seseorang bahwa 

penggunaan teknologi akan mampu meningkatkan kinerja 

mereka. Thompson (1991) juga menyebutkan bahwa 

individu akan menggunakan teknologi informasi jika 

mengetahui manfaat positifnya.  

Moon & Kim (2001) menjelaskan bahwa pengguna 

menganggap teknologi dapat dikatakan bermanfaat jika 

kinerja pekerjaan mereka efisien dan mereka bisa 

mendapatkan manfaat di masa depan. Menurut teori difusi, 

tujuh orang pengguna hanya mau menerima sebuah inovasi 

jika inovasi tersebut memiliki keunggulan yang unik 

dibandingkan dengan sistem yang sudah ada (Rogers 1995). 

Shanmugam, Savarimuthu dan Wen (2014) juga 

mengkonfirmasi hubungan positif dan signifikan antara 

perceived usefulness dan intention to use. Berdasarkan teori-

reoti di atas, maka dapat dibangun hipotesis; 

H6: Perceived Usefulness berpengaruh positif 

terhadap Intention to Use 

 

MODEL KONSEPTUAL 
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Dengan mempertimbangkan teori dan proposisi-

proposisi yang telah dijelaskan di atas, maka berikut model 

konseptual yang dapat ditindaklanjuti untuk melakukan 

pengujian lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Konseptual 

 

 

KESIMPULAN DAN PENELITIAN MENDATANG 

Beradasarkan bangunan hipotesis dan model konseptual 

di atas, maka dapat dilakukan pengujian modifikasi model 

TAM tersebut menginvestigasi faktor pendorong masyarakat 

menggunakan e-wallet.  

Mendasarkan pada model konseptual di atas, peneliti 

dapat menguji: (1) Pengaruh kepercayaan terhadap niat 

menggunakan e-wallet, (2) pengaruh kemudahan 

penggunaan terhadap kepercayaan pada e-wallet, (3) 

Ease to 
Use 

Perceived 
Security 

Perceived 
Usefulness 

Trust Intention 
to use 
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pengaruh tingkat keamanan terhadap kepercayaan pada e-

wallet, (4) pengaruh manfaat yang dirasakan terhadap 

kepercayaan pada e-wallet, (5) pengaruh kemudahan 

penggunaan terhadap niat menggunakan e-wallet, dan (6) 

pengaruh manfaat yang dirasakan terhadap niat 

menggunakan e-wallet. 

Peneliti yang akan menguji model konseptual tersebut 

juga dapat mengadaptasi measurement scale atau kuesioner 

yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Untuk 

penelitian yang akan datang dapat menggunakan instrumen 

pengukur yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003) 

untuk variabel intention to use, variable trust dapat 

diadaptasi dari Lee and Turban (2001), Suh and Han (2002) 

and Belanche (2012), variabel perceived ease of use dapat 

diadaptasi dari Davis (1989) and Venkatesh (2003), variabel 

perceived security dapat diadaptasi dari Flavian and Guinaliu 

(2006), dan variabel perceived usefulness dapat diadaptasi 

dari Davis (1989) and Venkatesh (2003). Kuesioner yang 

didasarkan pada instrumen-instrumen pengukur tersebut 

dapat dilihat pada lampiran. 
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LAMPIRAN 

 

Tabel 1. Kuesioner 

Intention to use 

 Pernyataan STS TS R S SS 

1 Saya berniat melakukan 

transaksi menggunakan 

mobile wallet dalam waktu 

dekat 

     

2 Saya berpeluang besar akan 

menggunakan smartphone 

untuk melakukan pembayaran 

pada aplikasi point-of-sales 

     

3 Saya akan sering 

menggunakan mobile wallet 

dalam waktu yang akan 

datang 

     

4 Saya berniat 

merekomendasikan 

penggunaan mobile wallet 

kepada orang lain 

     

Ease of Use 

 

5 Saya yakin setiap langkah 

navigasi daripada aplikasi 

mobile wallet dapat mudah 

dipahami 

     

6 Saya yakin pembelajaran 

penggunaan mobile wallet itu 

mudah 

     

7 Saya menyukai upaya 

minimum yang dibutuhkan 

dalam pembayaran 

menggunakan mobile wallet 
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8 Saya yakin pengiriman uang 

menggunakan mobile wallet 

itu mudah dikarenakan 

tindakan minimum yang 

diperlukan 

     

9 Secara keseluruhan, saya 

yakin mobile wallet itu sangat 

mudah untuk digunakan 

     

Perceived Usefulness 

 

10 Menurut saya penggunaan 

mobile wallet dapat 

memberikan saya kesempatan 

untuk menyelesaikan 

transaksi lebih cepat 

     

11 Saya yakin mobile wallet 

dapat bermanfaat untuk 

melaksanakan transaksi 

online 

     

12 Saya yakin penggunaan 

mobile wallet dapat 

membenahi efisiensi transaksi 

online saya 

     

13 Menurut saya pemakaian 

mobile wallet dapat 

memudahkan saya dalam 

melakukan pembayaran 

online.  

     

14 Saya yakin mobile wallet 

dapat menyempurnakan 

kualitas transaksi online 

     

15 Secara keseluruhan, saya 

yakin pemakaian mobile 

wallet dapat membenahi 

kinerja saya 
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Perceived Security 

16 Saya akan lebih percaya diri 

dalam melaksanakan 

pembayaran menggunakan 

mobile wallet 

     

17 Saya yakin teknologi yang 

digunakan oleh mobile wallet 

sangat aman 

     

18 Saya yakin mobile wallet 

berpotensi lebih aman 

daripada pembayaran 

konvensional sebagaimana 

kartu kredit dan uang tunai 

     

19 Saya yakin bahwa transaksi 

yang dilaksanakan melalui 

aplikasi mobile wallet itu 

aman 

     

20 Saya yakin kemungkinan 

untuk kehilangan uang di 

aplikasi mobile wallet itu 

rendah 

     

Trust 

 

 Saya percaya dengan 

transaksi yang dilakukan 

dengan mobile wallet 

     

 Saya percaya penyedia bisnis 

mobile wallet tidak akan 

mengekspos informasi 

pribadi saya kepada pihak 

ketiga 

     

 Saya yakin mobile wallet 

mampu menjaga 

kepentingan-kepentingan 

pelanggan dengan baik 
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 Saya yakin mobile wallet 

mampu menjaga kesepakatan 

dan komitmennya 

     

 Saya yakin bilamana terjadi 

permasalahan, penyedia jasa 

dapat menyediakan 

pertolongan 

     

 Saya yakin bahwa penyedia 

jasa mobile wallet tunduk 

pada hukum yang berlaku  
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