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ABSTRAK 

 
Internet banking merupakan salah satu bentuk produk jasa yang mulai banyak ditawarkan oleh bank-

bank komersial di Indonesia. Berhasil atau tidaknya layanan internet banking tergantung dari bagaimana 

nasabah menerima sistem tersebut, sehingga pengetahuan pihak bank akan berbagai faktor yang mempengaruhi 

para nasabah menggunakan layanan internet banking menjadi hal yang sangat penting. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) pengaruh perceived usefulness terhadap intention, 2) pengaruh 
perceived ease of use terhadap perceived usefulness, 3) pengaruh perceived ease of use terhadap behavioural 

intention, 4) pengaruh awareness of services and its benefits terhadap perceived usefulness, 5) pengaruh social norm 

terhadap perceived usefulness, 6) pengaruh security and privacy terhadap perceived ease of use, 7) pengaruh 

computer self-efficacy terhadap perceived ease of use.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang melibatkan 155 orang responden. Data dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dengan metode accidental sampling dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan untuk 

keperluan penelitian. Data diolah dan dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model) dengan bantuan 

program SmartPLS version 2.0.  

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa variabel perceived usefulness, perceived ease of use, 

awareness of services and its benefits, social norm, security and privacy dan self efficacy berpengaruh positif 

terhadap minat nasabah untuk menggunakan internet banking. Berdasarkan hasil penelitian, 6 hipotesis yang 

diujikan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk menggunakan internet banking, sedangkan 1 

hipotesis lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk menggunakan internet banking. 
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