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PADA MAHASISWA 

Farah Aulia Casela 

Arief Fahmie 

 

ABSTRACT 

This research aims to know the relationship among perceived usefulness and 

perceived ease of use to intention to use  M-Commerce. There are 

three hypothesis which is proposed in this study that are,  there is a positive 

and significant relationship  among  perceived usefulness and the perceived 

ease of use to intention to use M-Commerce, there is a positive and significant 

relationship between perceived usefulness to intention to use M-Commerce 

and there is a positive and significant relationship between   perceived ease of 

use to intention to use M-Commerce. The subject in this research are 103 

students of Universitas Islam Indonesia between the ages 18 to 24 years, and 

at least have been using smartphone for 6 months. This Research use three 

scale, there are: intention to use  M-Commerce that developed through the 

dimensions of Fishbein and Ajzen (1975), perceived usefulness that 

developed through perceived usefulness indicators of Davis (1989) and 

perceived ease of use that is developed through perceived ease of use of Davis 

(1989). The result of data analysis using multivariate regression 

analysis. Analysis of data show that there is a positive and significant 

relationship between perceived usefulness and perceived ease of use to 

intention to use M-Commerce (p=0.00 (p<0.05).  Then there is a  positive and 

significant relationship between perceived usefulness to intention to use M-

Commerce (p = 0.028 (p<0.05). Then perceived ease of use is also associated 

with positive and significant impact on intention to use M-Commerce (p=0.00 

(p<0.05). Analysis of the determination Coefficient (Adjust R
2
) showed 

perceived usefulness and perceived ease of use contributing to 48.3% 

for intention to use M-Commerce.Thus, the three hypothesis received. 

 

Key words : perceived usefulness, perceived ease of use, intention to use, M-

Commerce 
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Pengantar 

Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat seiring 

dengan berkembanganya jaman. Teknologi informasi ini sangat mencuri 

perhatian dan menjadi peluang berbagai Negara dalam menciptakan sebuah 

teknologi yang siap berkompetisi di berbagai pasar negara. Sejatinya 

teknologi informasi ini diciptakan untuk mempermudah manusia dalam 

aktivitasnya. Salah satu teknologi tersebut antara lain ialah smartphone. 

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi  5 besar pengguna 

smartphone dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta. Dengan adanya 

smartphone dengan berbagai kecanggihan yang dimiliki mampu mengubah 

pola hidup penggunanya. Misalnya saja, para pengguna smartphone dapat 

mengetahui berita atau  informasi yang telah terjadi dalam hitungan detik saja 

dengan menggunakan aplikasi browsing bahkan sekarang ini telah beredar 

aplikasi online news yang dimana aplikasi tersebut dapat di unduh pada setiap 

smartphone. Hal tersebut dapat meminimalisir waktu sehingga pengguna 

dapat melakukan aktivitas lainnya dalam waktu bersamaan. Kehadiran 

smarthphone sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup 

ditinjau dari aspek sosial.  

Lembaga riset Nielsen On Device Meter (ODM) pada februari 2014 

mencatat bahwa pengguna smartphone di Indonesia menghabiskan waktu 

rata-rata 140 menit per hari untuk menggunakan smartphone. Pengguna 
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smartphone rata-rata aktif dengan rentang waktu antara 18.00 – 22.00 WIB. 

Media sosial Facebook menduduki peringkat teratas pengguna smartphone 

dengan persentase 70%, diikuti oleh Twitter 36% dan Google+ 11% 

(swa.co.id, 2014). Dengan hasil riset tersebut, dapat diketahui bahwa 

masyarakat Indonesia sebagian besar telah menggunakan smartphone dengan 

menggunakan 140  menit dalam sehari untuk beraktivitas dengan 

smartphonenya. Sehingga hal ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat 

menjadikan smartphone menjadi kebutuhan. 

Perusahaan-perusahaan global perlahan-lahan telah mengembangkan 

bisnis melalui sistem teknologi informasi (TI), yang salah satunya ialah dalam 

bidang mobile commerce atau M-commerce. M-commerce merupakan sebuah 

transaksi jual-beli yang dilakukan secara nirkabel (internet) dengan 

menggunakan mobile device (ponsel, PDA, tablet) sebagai media sarananya. 

M-commerce sebuah fenomena baru yang dibentuk setelah adanya E-

commerce. E-commerce dan M-commerce memiliki persamaan sebagai 

transaksi yang dilakukan menggunakan jaring nirkabel, hanya penggunaan 

medianya yang menjadi perbedaan dari segi fisik.  

M-commerce yang bersifat fleksibel dan praktis akan memudahkan 

para pengguna melakukan kegiatan transaksinya di mana saja dan kapan saja 

hanya dengan menggunakan smartphone yang dimiliki. Sehingga hal tersebut 

mempengaruhi intensi menggunakan M-Commerce bagi pengguna 
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smartphone. Intensi menggunakan sendiri ialah keinginan untuk melakukan 

peilaku (Jogiyanto, 2007). 

Intensi menurut Fishbein dan Ajzen (1975) didefinisikan sebagai 

sebuah dimensi subjektif probabilitas yang melibatkan hubungan antara 

dirinya dengan beberapa perilaku. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

intensi menggunakan M-comerce yang berasal dari faktor-faktor intensi 

menurut Fishbein dan Ajzen (1975) yang diantaranya adalah attitude toward 

the behavior, subjective norm, perceived behavioral control. Kemudian 

Fishbein dan Ajzen (1975) juga menyebutkan empat aspek dalam intensi 

menggunakan yaitu behavior, target, situation, dan time. 

Penggunaan M-commerce tidak sepenuhnya diadopsi oleh pihak 

konsumen karena munculnya berbagai persepsi. Resiko keamanan dalam 

menggunakan M-commerce merupakan persepsi yang muncul ketika 

pengguna dihadapkan kepada M-commerce. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada subjek yang telah menggunakan smartphone bahwa subjek 

tak melakukan transaksi seperti Mobile Bangking maupun online shopping. 

Subjek merasa menggunakan Mobile Banking tak semudah proses yang 

apabila dilakukan secara langsung dikarenakan pendaftaran Mobile Banking 

mengharuskan subjek untuk mendaftar pada bank sebelumnya. Begitu juga 

dengan online shopping, subjek tak merasa yakin apabila barang yang akan 

dibeli sesuai dengan yang diharapkan. Proses online shopping juga 
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membutuhkan transaksi pembayaran dengan cara transfer sehingga subjek 

merasa bahwa tak praktis.  

Perbedaan persepsi antar individu merupakan faktor pengadopsian 

suatu sistem. Adanya perbedaan persepsi dalam kebermanfaatan dan persepsi 

dalam kemudahaan penggunaan terhadap intensi menggunakan M-commerce 

juga menjadi penentu utama dalam penerimaan atau penolakan dari system 

teknologi tersebut. Perbedaan persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan pada suatu teknologi baru tidak dapat dipungkiri. Hal ini sangat 

wajar ketika teknologi baru diperkenalkan di khalayak umum.  

Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan merupakan dua 

konstruk dari model penerimaan teknologi atau Technology acceptance model 

(TAM) oleh Davis. Davis (1989) menyebutkan bahwa persepsi 

kebermanfaatan (Perceived usefulness) merupakan tingkat keyakinan 

seseorang bahwa bila menggunakan suatu teknologi maka akan meningkatkan 

kinerja pekerjaan dalam dirinya. Sedangkan persepsi kemudahan (perceived 

ease of use) merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa dengan 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Hal ini menunjukan 

bahwa sebuah sistem teknologi sangat memudahkan pengguna dan mudah 

untuk dipelajari. Begitu juga dengan  sistem teknologi M-commerce. 

Pada beberapa penelitian menjelaskan bahwa pengadopsian sebuah 

teknologi erat kaitannya dengan Technology acceptance model (TAM) yang 

memiliki dua kontruk yaitu persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness) 
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dan persepsi kemudahan (perceived ease of use) begitu juga dengan 

pengadopsian M-Commerce. Pada penelitian yang dilakukan oleh Munir, et.al 

(2013) dengan judul Acceptance of Mobile banking Service in Makassar: a 

Technology acceptance model (TAM) Approach menerangkan bahwa 

pengadopsian M-Banking, pengguna dipengaruhi positif oleh persepsi 

kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dengan persepsi kebermanfaatan 

lebih dominan untuk mempengaruhi pengguna di Makassar. 

Kemudian yang telah dilakukan oleh Dwitasari dan Baridwan (2014) 

dengan judul “Faktor Determinan Minat Individu Menggunakan M-commerce 

: Technology acceptance model Yang Dimodifikasi”. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 

terhadap minat menggunakan M-commerce dan personal inovatif berpengaruh 

terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Sedangkan norma subjektif, 

persepsi kegunaan, mobile involvement, dan persepsi resiko tidak berpengaruh 

terhadap minat menggunakan M-commerce.  

 Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ada tiga yaitu Adanya 

hubungan positif dan signifikan antara persepsi kerbermanfaatan dan persepsi 

kemudahan terhadap intensi menggunakan M-Commerce, Adanya hubungan 

positif dan signifikan antara persepsi kebermanfaatan terhadap intensi 

menggunakan M-Commerce dan Adanya hubungan positif dan signifikan 

antara persepsi kemudahan terhadap intensi menggunakan M-Commerce. 
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Metode Penelitian 

Subjek Penelitan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek pada mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia di Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini memiliki beberapa 

karakteristik yang diantaranya adalah berusia sekitar 18-25 tahun dan menggunakan 

smartphone dengan minimal pemakaian selama 6 bulan.  

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan metode 

kuantitatif yang menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Kuesioner menurut 

Supranto (2008) adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan 

standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. 

Kuesioner terdiri dari skala persepsi kebermanfaatan, skala persepsi kemudahan dan 

skala intensi menggunakan M-Commerce.  

Skala intensi menggunakan M-Commerce disusun dan dikembangkan oleh  

peneliti berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Fishbein and Ajzen (1975) yaitu 

behavior (perilaku), target (sasaran), situation (situasi) dan time (waktu). Koefisien 

untuk skala yang sahih dimulai dari 0,356 hingga 0,563. 

Skala persepsi kebermanfaatan ini dikembangkan oleh peneliti berdasarkan 

indikator yang dikemukakan oleh Davis (1989) yaitu pekerjaan lebih cepat, 

meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektivitas, memudahkan 
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pekerjaan dan bermanfaat. Koefisien korelasi pada skala sahih berada antara 0,331 

hingga 0,563. 

Skala ini disusun peneliti berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan 

oleh Davis (1989) yaitu mudah dipelajari, dapat dikendalikan, mudah dan dapat 

dipahami, fleksibel, mudah untuk menjadi mahir dan mudah untuk digunakan. 

Koefisien korelasi pada skala yang shahi ini berada pada 0,390 hingga 0,614. 

Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisi regresi linier berganda. Regresi itu 

sendiri menurut Gujarati (Ghozali, 2103) merupakan ketergantungan variabel 

dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Penggunaan 

regresi terhadap penelitian ini bertujuan selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel dependen (Ghozali, 2013). Analisis regresi linier berganda 

menggunakan IBM SPSS Statistics 21 sebagai media bantu penelitian ini. 

 

Hasil Penelitian 

Uji Multikolinieritas 

Dari hasil uji multikolonieritas yang dilakukan, nilai kolerasi yang didapat 

antara variabel persepsi kebermanfaatan dengan persepsi kemudahan sebesar -0,618 

(<0,90). Kemudian nilai tolerance juga menunjukan nilai sebesar 0,619 (<0,10). Dan 
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pada nilai VIF sebesar 1,617 (<10). Sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel 

bebas tidak memiliki korelasi atau bebas dari multikolonieritas dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa pada variabel 

perssepsi kebermanfaatan p = 0,068 (p >0,05). Dan pada persepsi kemudahan nilai p 

= 0,368 (p>0,05). Maka model regresi tergolong homoskedastisitas atau tidak ada 

gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. 

Uji Normalitas Residual 

Hasil uji normalitas yang dilakukan pada ketiga variabel menunjukkan nilai 

residual terdistribusi secara normal. Dari hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa 

p = 0,529 (p>0,05). 

Uji Koefisien Determinasi 

Nilai Adjusted R square sebesar 0,483. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel 

bebas (persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan) dapat menjelaskan variabel 

terikat (intensi menggunakan M-Commerce) sebesar 48,3%, sedangkan sisanya 

diterangkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Uji F 

Dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F hitung sebesar 48,591 

dengan nilai p = 0,00 (p < 0,05). Atas dasar perbandingan tersebut, maka variabel 

persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan secara bersama-sama merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel intensi menggunakan M-Commerce. 
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Uji t 

Pada variabel persepsi kebermanfaatan nilai p = 0,028 (p < 0,05). Atas dasar 

hasil tersebut, maka variabel persepsi kebermanfaatan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel intensi menggunkan M-Commerce. 

Pada variabel persepsi kemudahan memiliki nilai p = 0,00 (p < 0,05). Dari hasil 

tersebut, maka variabel persepsi kemudahan merupakkan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel intensi menggunakan M-Commerce. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi kebermanfaatan 

dan persepsi kemudahan terhadap intensi menggunakan M-Commerce. Subjek dalam 

penelitian ini merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Penelitian ini telah dilakukan uji asumsi multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan 

uji normalitas residual. Dari hasi uji multikolonieritas yang telah dilakukan, dalam 

penelitian ini antar variabel bebas yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan tidak memiliki korelasi (-0,618 <0,90). Kemudian pada uji 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penelitian ini tergolong homoskedastisitas 

karena pada masing-masing variabel bebas bernilai lebih besar dari 0,05 yang 

diantaranya persepsi kebermanfaatan 0,068 dan persepsi kemudahan 0,368. Pada uji 

normalitas residual menunjukkan bahwa nilai residual pada penelitian ini terdistribusi 

secara normal (p = 0,529 (p >0,05).  
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Pada variabel terikat yaitu intensi menggunakan, Ajzen (1991) mengatakan 

bahwa intensi diasumsikan untuk mengetahui faktor motivasi yang mempengaruhi 

perilaku sebagai indikasi dari seberapa keras seseorang bersedia untuk mencoba, 

berapa banyak dari usaha mereka berencana untuk mengerahkan dan untuk 

melakukan perilaku. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan dari data deskripsi subjek 

bahwa subjek termasuk dalam kategori sedang sebanyak 46 orang (44,7%) dan 

kategori tinggi dengan jumlah yang sama yaitu 46 orang (44,7%). Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa subjek dengan jumlah total 92 orang dari dua kategori tersebut 

subjek menunjukkan intensi menggunakan M-Commerce dengan smartphone. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh hasil bahwa persepsi kebermanfaatan 

dan persepsi kemudahan menyumbang sebasar 48,3% dalam mempengaruhi intensi 

menggunakan M-Commerce.  

Persepsi kebermanfaatan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis, 1989). 

Pada deskripsi data penelitian ini menunjukkan bahwa subjek pada persepsi 

kebermanfaatan paling banyak berada pada kategori sedang yaitu 64 orang (62,1%). 

Dapat diartikan bahwa subjek telah beranggapan  atau memiliki tingkat kepercayaan 

yang baik terhadap persepsi kebermanfaatan dalam intensi menggunakan M-

Commerce.  

Kemudian persepsi kebermanfaatan mempunyai hubungan dan mempengaruhi 

secara positif dan signifikan terhadap intensi menggunakan M-Commerce. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan nilai p sebesar 0,028 yang artinya lebih kecil dari 0,05 serta 
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nilai koefisien regresi sebesar 0,123. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

persepsi kebermanfaatan yang diberikan pengguna, maka akan semakin tinggi pula 

intensi menggunakan M-Commerce.  

Persepsi Kemudahan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Subjek pada persepsi 

kemudahan paling banyak berada pada kategori tinggi yaitu 79 orang (76,8%). Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa sebanyak 76,8% dari 103 subjek memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi dalam kemudahan menggunakan M-Commerce melalui 

smartphone.  

Kemudian pada persepsi kemudahan juga menunjukkan hasil yang positif dan 

signifikan mempengaruhi intensi menggunakan M-Commerce. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan nilai p sebesar 0,00 yang artinya lebih kecil dari 0,05 serta nilai 

koefisien regresi sebesar 0,508. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi 

kemudahan yang diberikan pengguna, maka semakin tinggi pula tingkat intensi 

menggunakan M-Commerce.  

Hasil penelitian ini senada pada penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan 

oleh Dwitasari dan Baridwan (2014) membuktikan bahwa persepsi persepsi 

kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan M-Commerce. Namun tidak 

pada persepsi kebermanfaatan, bahwa persepsi kebermanfaatan tidak mempengaruhi 

minat menggunakan M-Commerce dikarenakan pengambilan responden telah 

memiliki pengalaman kerja serta pengalaman mengakses website dan tempat asal 
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responden sering diperkenalkan teknologi M-Commerce dan digunakan oleh para 

vendor. 

Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan dan 

persepsi kemudahan secara bersama-sama mempengaruhi intensi menggunakan M-

Commerce (p = 0,00 (p < 0,05). Pada penelitian ini variabel terikat (intensi 

menggunakan) dan variabel bebas (persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan) memiliki hubungan linier yang kuat dengan ditunjukkan nilai R sebesar 

0,702. Dengan kata lain pada penelitian ini ketiga variabel memiliki hubungan searah.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif 

dan signifikan antara persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap 

intensi menggunakan M-Commerce baik secara bersama-sama maupun secara 

individual. Pada persepsi kebermanfaatan dapat diketahui bahwa semakin tinggi 

tingkat persepsi kebermanfaatan yang dirasakan oleh pengguna smartphone maka 

semakin tinggi tingkat intensi menggunakan M-Commerce. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat persepsi kebermanfaatan yang dirasakan oleh pengguna smartphone 

maka semakin rendah tingkat intensi menggunakan M-Commerce. Kemudian pada 

persepsi kemudahan, semakin tinggi tingkat persepsi kemudahan yang dirasakan oleh 

pengguna smartphone maka semakin tinggi tingkat intensi menggunakan M-

Commerce. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat persepsi kemudahan yang 
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dirasakan oleh pengguna smartphone maka semakin rendah pula tingkat intensi 

menggunakan M-Commerce. Dengan demkian, ketiga hipotesis yang diajukan pada 

penelitian dapat diterima. 

 

Saran 

Saran untuk subjek penelitian adalah untuk lebih memanfaatkan teknologi 

smartphone sebagai teknologi yang bermanfaat seperti meningkatkan penggunaan 

Mobile Commerce. Penggunaan M-Commerce sendiri akan bermanfaat bagi para 

pengguna karena sejatinya suatu teknologi diciptakan untuk mempermudah. Subjek 

juga diharapkan agar lebih berinovasi dalam penggunaaan smartphone. 

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menjelaskan lebih baik 

mengenai tiap variabelnya jika ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjelaskan faktor-faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi intensi menggunakan M-Commerce ini.  

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya lebih detail dan teliti dalam 

penyusunan alat ukur. Jika menggunakan google docs sebagai media kuesioner agar 

lebih teliti dalam pengambilan data dan menyebarkan kuesioner lebih dari target 

subjek yang ditentukan karena kemungkinan tidak diisi kuesioner lebih besar 

dibandingkan penyebaran kuesioner secara non-online. 
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