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RINGKASAN 

INDRI NURFITRIANI.  Minat Penggunaan Ulang Layanan Perbankan Digital 

Dengan Pendekatan  Technology Acceptance Model. Dibimbing oleh Lilik Noor 

Yuliati dan Megawati Simanjuntak  

Seiring dengan perkembangan fintech, pelaku bisnis perbankan mulai 

melakukan transformasi digital. Salah satu perusahaan yang telah bertransformasi 

dengan mengandalkan teknologi digital adalah PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Tbk. Bank BTPN mengambil satu langkah maju dalam upaya untuk 

merevolusi dunia perbankan dengan meluncurkan platform atau aplikasi digital 

banking yaitu Jenius. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengaruh 

perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, dan co-creation 

terhadap attitude towards using platform digital banking Jenius Bank BTPN; (2) 

Menganalisis pengaruh brand image, attitude towards using dan co-creation 

terhadap behavior intention to use platform digital banking Jenius Bank BTPN; 

dan (3) Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan penerimaan 

platform digital banking Jenius Bank BTPN. 

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan teknik survei kepada nasabah 

Bank BTPN yang telah menggunakan layanan Jenius. Pengambilan data 

dilakukan secara online kepada 150 nasabah Bank BTPN pengguna layanan 

Jenius yang dipilih secara purposive sampling. Variabel endogen pada penelitian 

ini adalah attitude toward using dan behavior intention to use, sedangkan variabel 

eksogen adalah perceived usefulness, perceived ease of use, brand image dan co-

creation. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan Structured Equation Model (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude towards using platform 

digital banking Jenius Bank BTPN dipengaruhi oleh perceived usefulness, 

perceived ease of use, dan co-creation. Faktor-faktor tersebut secara positif 

memengaruhi attitude toward using yang kemudian juga berpengaruh signifikan 

terhadap behavior intention to use. Brand image dan attitude toward using yang 

berpengaruh signifikan secara langsung terhadap behavior intention to use. 

Artinya semakin baik brand image dari Jenius maka minat nasabah untuk 

menggunakan ulang aplikasi ini akan semakin tinggi. Pada pengaruh total, 

perceived ease of use memiliki nilai pengaruh total terbesar terhadap perceived 

usefulness.  

Implikasi manajerial yang dapat dilakukan Bank BTPN adalah membentuk 

ciri khas yang membedakan aplikasi Jenius dari pesaing sejenis, salah satunya 

dengan upaya Jenius agar semakin adaptif dalam melihat perkembangan teknologi 

yang kemudian dapat diterapkan dalam kebutuhan perbankan nasabah. Bank 

BTPN juga dapat membangun brand image dengan giat melakukan promosi 

secara online maupun offline, sehingga nama Jenius semakin dikenal dan dapat 

meningkatkan penerimaan jangka panjang dari nasabah maupun calon 

nasabahnya. Jenius harus menyediakan informasi-informasi secara update tentang 

hal-hal terkait keamanan akun 
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