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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis tidak diragukan lagi. 

Banyak perusahaan di dunia berkeinginan untuk mengubah dirinya menjadi 

pembangkit daya (power house) bisnis global melalui berbagai investasi besar 

dalam e-business, e-commerce, dan usaha teknologi informasi lainnya yang 

global. O’Brien dalam Amijaya (2010) mengatakan perkembangan dan 

perubahan global dalam bidang teknologi informasi serta kemajuan 

perekonomian dapat mempengaruhi kehidupan pelaku bisnis. Jadi terdapat 

kebutuhan yang nyata bagi para manajer bisnis dan praktisi bisnis untuk 

memahami bagaimana mengelola fungsi organisasi yang penting ini. 

Mengelola sistem dan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis dan 

teknologi informasi serta para praktisi. 

Persepsi pemakai (user) dalam memandang teknologi informasi 

semakin baik, hal ini ditandai dengan sistem yang kemudian dibangun, 

dianggap memberikan manfaat dalam membantu perusahaan secara internal 

dan eksternal. Internal mencakup aktivitas dalam proses bisnis semisal 

membuat faktur, surat jalan, dan lainnya. Sementara faktor eksternal 

mencakup strategi bisnis perusahaan yang dibantu oleh teknologi informasi 

untuk menang dari pesaingnya, termasuk untuk mengikat pelanggan. 

Alter dalam Amijaya (2010) mengatakan istilah teknologi informasi 

seringkali rancu dengan istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang 
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menjadi bahan perdebatan. Ada yang menggunakan istilah teknologi 

informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan 

manajemen. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa teknologi informasi 

adalah bagian dari sistem informasi. 

Davis dalam Seneler (2010) mengatakan TAM (Technology Acceptance 

Model) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi 

dalam literatur sistem informasi manajemen. TAM menggambarkan kerangka 

pemikiran tentang minat pemanfaatan teknologi informasi. 

Dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut perlu adanya sikap 

yang fokus terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan 

mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan 

penggunaannya. TAM (Technology Acceptance Model) merupakan satu 

diantara banyak model penelitian yang berpengaruh dalam studi determinan 

akseptasi teknologi informasi. TAM banyak digunakan untuk memprediksi 

tingkat akseptasi pemakai (user acceptance) dan pemakaian yang berdasarkan 

persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi informasi (perceived 

usefulness) dengan mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaan 

teknologi informasi (Perceived Ease of Use).  

Demikian juga terjadi pada industri perbankan. Persaingan dalam 

industri perbankan yang semakin meningkat baik dalam hal penyediaan 

produk maupun pelayanannya. Untuk mempertahankan pasar, bank 

menawarkan produk dan pelayanan yang handal dan hampir semua fiturnya 
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tidak berbeda. Perkembangan teknologi internet ini digunakan industri 

perbankan untuk mengembangkan pelayanan.  

Peluang ini digunakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia baik bank 

pemerintah maupun swasta, karena media internet adalah suatu inovasi yang 

cukup memberi peluang dan menantang dalam pengembangannya. 

Perkembangan pelayanan yang dilakukan perbankan berbasis teknologi 

(electronic transaction) dalam bentuk internet banking, mobile banking yang 

berbasis handphone (phone banking), penggunaan ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri), Credit Card dan lain sebagainya merupakan keharusan bagi bank-

bank di Indonesia untuk merebut pangsa pasar.  

Cara yang dilakukan manajemen bank untuk menarik nasabah salah 

satunya adalah penyediaan fasilitas jaringan ATM yang luas. Orientasi ke 

nasabah berarti menuju pada kepuasan nasabah. Sehubungan dengan hal 

tersebut, ATM sebagai salah satu produk layanan perbankan saat ini sudah 

mengarah pada pendapatan berbasis biaya dan perluasan jaringan ATM. 

Sehingga persaingan antar bank dalam hal penyediaan pelayanan ATM yang 

beraneka ragam semakin tinggi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diambil 

judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

PENGGUNAAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMS). 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan efektif, maka objek-objek penelitian 

perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM). 

2. Variabel bebas penelitian ini ada 4, yaitu persepsi teknologi, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko, dan persepsi kepuasan. Sedangkan variabel 

terikat penelitian ini adalah keputusan penggunaan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penggunaan 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

2. Dari faktor-faktor tersebut, faktor manakah yang paling berpengaruh pada 

keputusan penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?  
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada keputusan 

penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi agar bank 

dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, 

karena peneliti bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dari bangku 

kuliah. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk mengadakan penelitian lanjutan di masa yang akan datang. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori menguraikan tentang definisi teknologi 

informasi, anjungan tunai mandiri, persepsi teknologi, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko, persepsi kepuasan, keputusan 

penggunaan ATM dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi kerangka penelitian, hipotesis, penentuan populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel. Sumber data yang digunakan, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil dan pembatasan penelitian yang menguraikan analisis 

menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan beserta pembahasan 

hipotesisnya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan serta saran dari penulis yang 

merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat 

bagi pihak yang membutuhkan. 

 


