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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengumpulan Data 

Data yang  dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner terhadap mahasiswa di Yogyakarta yang mengetahui 

tentang  uang elektronik (e-money), responden yang diambil secara 

random dari beberapa universitas  yang ada di Yogyakarta, jumlah 

kuisioner yang disebar sebanyak 100 kuisioner. Data kuisioner dapat 

terkumpul dalam 25 hari (24 November – 19 Desember 2016) setelah 

semua kuisioner terkumpul dan kemudian dilakukan analisis. 

B. Profil Responden 

Pada penelitian ini kuisioner yang disebarkan sebanyak 100 

kuisioner dapat diketahui karakteristik demografi responden dari 

universitas,  jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, 

dan pekerjaan. Berikut ini data responden  yang ada pada tabel 4.1.   

   Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas 

Sumber : Data pimer diolah, 2016 

No Universitas Jumlah Persentase 

1 

Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta 50 50% 

2 Universitas Negri Yogyakarta 11 11% 

3 Alma Ata 6 6% 

4 Universitas Gadjah Mada 12 12% 

5 Sanata Dharma 11 11% 

6 Atma Jaya Yogyakarta 10 10% 
Total 100 100% 
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Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa setengah dari responden 

diambil dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 

sebagian lagi diambil dari beberapa kampus yang ada di Yogyakarta 

secara random. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Pria 41 41% 

2 Wanita 59 59% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016  

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan 

jenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan responden pria, itu 

didapat dengan cara yang tidak sengaja dengan bertemu pada responden.  

Tabel 4.3 

Karasteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persentase 

1 < 20 Tahun 40 40% 

2 20-25 Tahun 52 52% 

3 26-30 Tahun 8 8% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016  

 Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat responden yang paling banyak 

berusia 20-25 tahun yang dapat disimpulkan bahwa usia produktif sudah 

memiliki pengetahuan tentang uang elektronik (e-money). 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

No Status Pernikahan  Jumlah  Persentase 

1 Belum Menikah 100 100% 

2 Menikah  -  - 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016  

 Pada tabel 4.4 diatas karakteristik responden berdasarkan status 

pernikahan bahwa seluruhnya belum menikah atau bekeluarga.   

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

1 SMA atau sederajat 95 95% 

2 Diploma   - -  

3 S1 5 5% 

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016  

Pada tabel 4.5 diatas berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas 

responden tamatan/lulusan SMA atau sederajat yang sekarang sedang 

menjalankan pendidikan S1 di Yogyakarta. 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Mahasiswa 100 
100% 

2 Pegawai/swasta  - -  

Total 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016  
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Pada tabel 4.6 diatas berdasarkan karakteristik pekerjaan responden 

bahwa seluruh responden merupakan mahasiswa yang sedang melakukan 

pendidikan di Yogyakarta karena sesuai dengan data penelitian yang 

ingin diteliti yaitu mahasiswa di Yogyakarta. 

C. Uji Validitas dan Uji Reabilitas  

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk  mengetahui valid atau tidak kuisioner  

yang akan diberikan kepada responden. Dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0, validnya suatu data dimana rhitung ≥ rtable maka dapat 

dikatakan valid. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Item rhitung Keterangan 

Manfaat 

X1.1 0,637 Valid 

X1.2 0,514 Valid 

X1.3 0,580 Valid 

X1.4 0,679 Valid 

Resiko 

X2.1 0,729 Valid 

X2.2 0,542 Valid 

X2.3 0,808 Valid 

X2.4 0,612 Valid 

Kemudahan 

X3.1 0,671 Valid 

X3.2 0,639 Valid 

X3.3 0,796 Valid 

X3.4 0,836 Valid 

Kepercayaan 

X4.1 0,619 Valid 

X4.2 0,624 Valid 

X4.3 0,713 Valid 

X4.4 0,750 Valid 

                              Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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 Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa rtabel sebesar 1,966 lebih 

besar dari rhitung jadi kesimpulannya semua variabel yang ada dikatakan 

valid. 

2. Uji Reabilitas 

Uji Reliabilitas untuk mengukur nilai yang ada pada variabel kuisioner 

sehingga dapat menghasilkan data yang konsisten dengan 

menggunakan alat uji statistik SPSS versi 16.0, dapat dikatakan 

reliable apabila cronbach’s alpha lebih besar dari 0,06. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reabilitas 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

Keterangan 

0,622 4 Reliable 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

 Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s alpha 

sebesar 0,622, nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang ada pada penelitian ini reliable. 

D. Uji  Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar diperoleh model 

analisis yang tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun uji 

asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas data secara statistik, 

uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. 
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1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat pada model regresi  variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dapat diketahui 

dengan analisis uji statistik peneliti. Berdasarkan hasil pengujian 

normalitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada table 4.9. 

Tabel 4.9 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z .868 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.439 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.9 menunjukkan nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.868 dengan nilai probabilitas signifikan 

(Asymp. Sig) sebesar 0.439. karena nilai Asymp. Sig > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata 

lain, model regresi penelitian ini terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolerasi 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel Independen dalam model regresi, 

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.10 
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Tabel 4.10 

Uji Multikolerasi 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.10 terlihat bahwa menunjukan 

semua nilai VIF dari semua variabel independen dalam penelitian ini 

mempunyai nilai Tolerance > 0,1  dan nilai VIF ≤ 10. Maka dapat 

dikatakan berarti data terbebas dari multikolineritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat menguji pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Hasil analisis dapat diliha pada tabel 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Manfaat .798 1.254 

Resiko .908 1.102 

Kemudahan .864 1.158 
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Tabel 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Sig. 

 

1 (Constant) .056 

Manfaat .159 

Resiko .929 

Kemudahan .539 

Sumber : Data primer yang 

diolah, 2016 

   

Output menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan karna 

nilai signifikan ≥ 0,05 antara seluruh variabel independen terhadap nilai 

absolute residual sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non 

heteroskedastisitas terpenuhi. 

E. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda ini untuk melihat pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen, membuktikan adanya 

hubungan positif atau negatif pada variabel manfaat penggunaan, resiko 

penggunaan dan kemudahan penggunaan secara parsial dan simultan 

terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money, 

berikut merupakan hasil analisis statistik menggunakan SPSS versi 16.0. 
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Tabel 4.12 

Analisis Data SPSS 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T hitung Signifikan  
B 

(Constant) 4.559 3.171 0,002 
Manfaat 0,224 2.048 0,043 
Resiko 0,154 1.841 0,069 
Kemudahan 0,240 2.919 0,004 

   Sumber : Data diolah, 2016 

 Dari tabel 4.12 diatas dapat dilihat hasil persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = 0,224 X1 +0,154 X2 + 0,240 X3 

Hasil persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a =  4,559 merupakan nilai konstan, jika nilai X1,X2 dan X3 merupakan 0 

maka nilai keputusan dari penggunaan e-money adalah 4,559 

b1 = 0,224 artinya variabel manfaat memiliki pengaruh positif terhadap 

kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money 

b2 = 0,154 artinya variabel resiko memiliki pengaruh positif terhadap 

kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money 

b3 = 0,240 artinya variabel kemudahan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-

money 

1. Uji t (Uji Parsial) 

 Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu 

manfaat, resiko, kemudahan terhadap variabel dependen yaitu 
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kepercayaan penggunaan e-money secara parsial. Untuk menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi kepercayan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. Hasil uji t dapat dilihat dengan 

membandingkan thitung dengan nilai ttabel, dimana df= (100-1) = 99 

dengan tingkat signifikan 5% yaitu sebesar 1,98447, jadi jika thitung lebih 

besar dari ttable maka variabel independen terhadap variabel dependen 

memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. 

 Berikut hasil yang didapat pada tabel 4.12, maka dapat dijelaskan 

bahwa: 

a. Uji t terhadap variabel manfaat penggunaan 

  Pada hipotesis ini diduga bahwa variabel manfaat 

penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta untuk menggunakan e-money. Dimana 

hipotesis nol ( H0) dan hipotesis alternatif (H1) dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Ho: Manfaat penggunaan tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

Ha1: Manfaat penggunaan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat hasil nilai thitung pada variabel 

manfaat sebesar 2,048 lebih besar dari ttabel yang nilainya (100-2) 
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1,98447 dan nilai probabilitas pada variabel manfaat penggunaan 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,043 kurang dari 0,05, jadi , H0 

ditolak dan dan H1 dapat diterima, berarti variabel manfaat secara 

signifikasi berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

b. Uji t terhdap variabel resiko penggunaan 

Pada hipotesis ini diduga bahwa variabel resiko penggunaan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta untuk menggunakan e-money. Dimana hipotesis 

nol ( H0) dan hipotesis alternatif  

(H1) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Ho: Resiko penggunaan tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

Ha2: Resiko penggunaan memiliki pengaruh positif dan  

tidak signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat hasil nilai thitung pada 

variabel resiko sebesar 1,841 lebih kecil dari ttabel yang nilainya 

(100-2) 1,98447 dan nilai probabilitas pada variabel manfaat 

penggunaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,069 lebih dari 

0,05, jadi , H0 diterima dan H1 dapat ditolak, berarti variabel 

resiko tidak berpengaruh signifikasi. 
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c. Uji t terhadap variabel kemudahan penggunaan 

Pada hipotesis ini diduga bahwa variabel kemudahan 

penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta untuk menggunakan e-money. 

Dimana hipotesis nol ( H0) dan hipotesis alternatif (H1) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Ho: Kemudahan penggunaan tidak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

Ha3: Kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat hasil nilai thitung pada 

variabel kemudahan sebesar 2,919 lebih besar dari ttabel yang 

nilainya (100-2) 1,98447 dan nilai probabilitas pada variabel 

kemudahan penggunaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,04 

kurang dari 0,05, jadi, H0 ditolak dan dan H1 dapat diterima, 

berarti variabel kemudahan secara signifikasi berpengaruh 

terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan 

e-money. 

2. Uji f (Uji Serempak) 

 Uji f ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen yaitu manfaat, resiko, kemudahan mempengaruhi variabel 
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dependen yaitu kepercayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau 

serempak. 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.981 3 14.994 9.469 .000a 

Residual 152.009 96 1.583   

Total 196.990 99    

Sumber : Data diolah, 2016 

 

 Dari hasil analisi uji f pada tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa 

probabilitasnya  sebesar 0,000, jadi dapat dilihat bahwa signifikan 

karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

manfaat, resiko dan kemudahan terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi ini tujuannya untuk melihat kecocokan 

model atau seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen dari hasil regresi yang ada. Apabila nilai koefisien 

determinasi yaitu antara 0 dan 1, apabila nialai R
2 

 mendekati angka 1 

maka akan semakin kuat pengaruh variabel dependen terhadap variabel 

independen dan sebaliknya apabila nila R
2 

mendekati angka 0 maka 

variabel dependen terhadap variabel independen memiliki pengaruh 

yang lemah. 
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Tabel 4.14 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .478a .228 .204 1.258 1.843 

 Sumber : Data diolah, 2016 

Dari tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,204 atau sebesar 20% artinya pengaruh manfaat, resiko, dan 

kemudahan terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta pada 

penggunaan uang elektronik (e-money) adalah sebesar 20%. Dari 

100%, sedangkan sisanya sebesar 80% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dalam hasil analisis 

koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi 

senilai 0,478 lebih kecil dari 0,05 maka hubungan variabel independen 

dengan variabel dependen memiliki hubungan yang lemah, dimana R < 

0,05. 

 Hal ini bisa saja disebabkan oleh ada variabel lain yang harus 

dimasukkan di dalam penelitian ini seperti promosi, pengetahuan, dan 

lain-lain agar variabel memiliki hubungan yang kuat. 

F. Pembahasan 

 Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh dependen yaitu 

manfaat, resiko, dan kemudahan terhadap variabel dependen yaitu 

kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money. Dapat 

diintrepretasikan faktor-faktor manfaat, resiko, kemudahan terhadap 
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kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh manfaat terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

 Dari hasil uji hipotesis didapat hasil nilai koefisien variabel 

manfaat sebesar 0,224 dengan nilai probabilitas 0,043. Nilai 

probabilitas pada variabel manfaat lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima maka variabel manfaat 

berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money.  

 Responden merasakan manfaat dengan menggunakan alat 

pembayaran e-money ini, sehingga konsumen mendapatkan keuntungan 

dengan proses transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cepat tidak 

memerlukan waktu lama dalam bertransanksi, selain lebih cepat dengan 

menggunakan alat transanksi pembayaran e-money konsumen juga 

dapat memiliki potongan atau diskon dari brend  yang bekerja sama 

dengan penerbit e-money tersebut. Apabila konsumen tidak 

mendapatkan manfaat pada penggunaan e-money ini makan 

kepercayaan menggunakan e-money ini akan semakin rendah. 

 Koefisien variabel manfaat sebesar 0,224 yang berarti apabila 

terjadi perubahan pada variabel manfaat sebesar 1 persen, maka akan 

memberikan dampak terhadap konsumen untuk memegang atau 

menggunkan layanan e-money sebesar 0,224, dengan asumsi variabel 
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yang lain dianggap tetap. Koefisien varaiabel manfaat memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kepercayaan mahasiswa  di Yogyakarta 

menggunakan e-money.  

 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arsita Ika yang 

menunjukan bahwa manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menggunakan e-money  yang mengatakan manfaat yang 

banyak akan mempengaruhi minat Pengguna dalam bertransaksi 

menggunakan e-money (Arsita Ika, 2015). 

 Semakin tinggi manfaat yang ada pada e-money ini maka akan 

semakin tinggi juga kepercayaan mahasiswa untuk menggunakan e-

money. Manfaat merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam 

menggunakan sesuatu kalau tidak memiliki manfaat atau keuntungan 

suatu barang itu maka tidak akan ada gunanya. 

 Dari penelitian yang dilakukan dengan menyebar kuisioner, 

responden lebih dominan sangat setuju pada variabel manfaat dengan 

tidak perlunya membawa uang yang cukup banyak untuk melakukan 

transaksi hanya dengan membawa kartu e-money, ini sangat 

mempermudah para konsumen untuk melakukan transaksi. 

2. Pengaruh resiko terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

 Dari hasil uji hipotesis didapat hasil nilai koefisien variabel resiko 

sebesar 0,154 dengan nilai probabilitas 0,069. Nilai probabilitas pada 

variabel resiko lebih besar dari 0,05 tidak signifikan dapat disimpulkan 
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bahwa  variabel resiko berpengaruh p tetapi tidak signifikan terhadap 

kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money. 

 Resiko juga memiliki peranan yang penting dalam kepercayaan 

mahasiswa menggunakan e-money. Apabila resiko terlalu tinggi pada e-

money maka tingkat kepercayaan konsumen untuk menggunakan e-

money akan semakin rendah dan sebaliknya konsumen akan percaya 

untuk menggunakan e-money apabila resiko yang di tanggung cukup 

rendah, dengan rendahnya resiko akan dapat meningkatkan kepercayaan 

menggunakan e-money sebagai sistem pembayaran non tunai yang 

efisien, cepat dan aman. 

 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang ada di Yogyakarta. 

Pada saat melakukan penelitian bahwa ada sebagian dari responden 

yang belum mengetahui secara luas tentang transanksi e-money ini 

sebagian dari mereka tau tetapi ada yang belum menggunakannya 

sebaiknya sosialisasi terhadap pembayaran non tunai pada e-money 

harus lebih gencar lagi dilakukan agar masyarakat lebih paham dan 

mengetahui lebih pasti tentang pembayaran non tunai pada e-money. 

Konsumen tidak mau mengambil resiko , apabila resiko yang ada pada 

e-money tinggi maka akan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan 

konsumen untuk menggunakan e-money.  

 Dari kuisioner yang disebar oleh peneliti kepada responden, pada 

variabel resiko responden lebih dominan menjawab bahwa resiko 

pencurian uang akan tidak akan terjadi dalam menggunakan e-money 
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sebab konsumen tidak perlu membawa uang untuk melakukan 

transanksi yang dapat memicu terjadinya pencurian, konsumen dapat 

membawa kartu e-money yang digunakan untuk bertransaksi.   

3. Pengaruh kemudahan terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money 

 Dari hasil uji hipotesis didapat hasil nilai koefisien variabel 

kemudahan sebesar 0,240 dengan nilai probabilitas 0,004. Nilai 

probabilitas pada variabel kemudahan lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima maka variabel 

kemudahan berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa di 

Yogyakarta menggunakan e-money. 

 Responden merasakan kemudahan dalam melakukan transanksi e-

money karna e-money mudah digunakan, lebih praktis dan lebih 

fleksibel. Dimana konsumen akan memilih transanksi yang sangat 

menguntungkan untuk mereka. Apabila tingkat kemudahan untuk 

menggunakan e-money ini semakin meningkat maka kepercayaan 

mahasiswa untuk menggunakan e-money ini juga meningkat.  

 Koefisien variabel kemudahan sebesar 0,240 yang berarti apabila 

terjadi perubahan pada variabel kemudahan sebesar 1 persen, maka 

akan memberikan dampak terhadap konsumen untuk memegang atau 

menggunkan layanan e-money sebesar 0,240, dengan asumsi variabel 

yang lain dianggap tetap. Koefisien varaiabel kemudahan memiliki 
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pengaruh yang positif terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta 

menggunakan e-money. 

 Konsumen beranggapan apabila menggunakan e-money itu mudah 

maka akan meningkatkan kepercayaan mereka dan sebaliknya jika 

menggunakan e-money cukup rumit maka tingkat kepercayaan 

konsumen untuk menggunakannya akan semakin turun atau rendah. 

Tetapi penggunaan e-money ini cukup mudah kita hanya menscan kartu 

pada saat melakukan transanksi pembayaran di merchant yang 

menyediakan pembayaran menggunakan e-money. 

 Dari kuisioner yang disebar oleh peneliti kepada responden, pada 

variabel kemudahan responden lebih dominan menjawab bahwa 

kemudahan penggunaan e-money lebih praktis. 


