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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pesat teknologi informasi menempatkan sistem 

informasi sebagai elemen penting dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu tren 

dalam teknologi informasi adalah pemanfaatan internet. Internet sebagai 

jaringan komputer global mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai media 

informasi telekomunikasi, sebagai media perdagangan elektronik dan lain 

sebagainya. Jaringan tersebut menghubungkan sumber daya-sumber daya 

komputer yang tersebar geografis diseluruh dunia. Internet juga merupakan 

salah satu teknologi informasi yang penting pada saat ini dan dengan adanya 

internet, memungkinkan orang dapat berkomunikasi, mengakses sumber-

sumber informasi, dan bertransaksi tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah 

suatu negara. (Duta, 2011). Istilah teknologi informasi seringkali rancu dengan 

istilah sistem informasi itu sendiri dan kadang menjadi bahan perdebatan. Ada 

yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan 

sekumpulan sistem informasi, pemakai, dan manajemen (Turban, McLean dan 

Wetherbe, 1999). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa teknologi 

informasi adalah bagian dari sistem informasi (Alter, 1992). 

TAM (Technology Acceptance Model) adalah salah satu model 

perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi 

manajemen. TAM (Technology Acceptance Model) ini dikemukakan oleh 
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Davis (1989) yang mengembangkan kerangka pemikiran tentang minat 

pemanfaatan teknologi informasi. TAM berfokus pada sikap terhadap 

pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya 

berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi 

informasi. TAM merupakan satu di antara 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 TI (Perceived Ease of 

Use). Resiko (risk) transaksi dan kelengkapan fitur layanan internet banking 

nmerupakan hal yang sangat dipertimbangkan dalam melakukan transaksi 

maya (virtual) karena jarak, kemampuan teknologi dalam memfasilitasi 

transaksi, layanan yang tidak bertatap muka dengan teller/customer service 

dan banyak hal yang dipertimbangkan nasabah bank dalam transaksi melalui 

online banking. Variabel resiko dan fitur layanan ditambahkan untuk melihat 

bagaimana perilaku nasabah bank untuk menggunakan internet banking ini. 

Menurut Maharsi (2010), 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 TI 

(Perceived Ease of Use). Menurut Maharsi (2010), TAM (Technology 

Acceptance Model) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi 
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informasi dalam literatur sistem informasi manajemen. Variabel resiko dan 

fitur layanan ditambahkan untuk melihat bagaimana perilaku nasabah bank 

untuk menggunakan internet banking ini.  

Menurut Amijaya (2010), Perkembangan teknologi internet ini 

diadopsi oleh 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 (Authomatic Teller Machine), 

Credit Card dan lain sebagainya merupakan keharusan bagi bank-bank di 

Indonesia untuk merebut pangsa pasar. Dalam rangka memperluas jaringan 

pelayanannya disamping membuka kator-kantor cabang di berbagai tempat, 

saat ini bank mulai melibatkan penggunaan teknologi informasi khususnya 

internet banking untuk mempermudah proses bisnisnya. Internet banking 

pertama kali muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1990-an, 

dimana lembaga keuangan di Amerika Serikat memperkenalkan dan 

mempromosikan internet banking untuk menyediakan layanan perbankan 

yang lebih baik (Chan and Lu 2004:21).   

Menurut Duta (2011) Internet banking menjadi salah satu strategi yang 

digunakan oleh industri perbankan untuk bersaing. Semakin meningkatknya 

jumlah pengguna internet di Indonesia dan meningkatnya jumlah nasabah dari 
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tahun ke tahun, memungkinkan perbankan untuk melakukan inovasi-inovasi 

untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran maupun 

pengiriman uang antar nasabah maupun antar bank. Inovasi pelayanan 

perbankan melalui internet banking diharapkan dapat menekan biaya transaksi 

dan antrian yang terjadi di kantor-kantor bank.  

Menurut Maharsi (2010), Bagi pihak bank internet banking 

memberikan banyak keuntungan. Dahulu sebuah bank harus memiliki 

beberapa kantor cabang untuk beroperasi di berbagai tempat. Usaha ini 

memerlukan biaya yang tidak kecil. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi, muncul teknologi internet banking dan phone banking yang dengan 

menggunakan teknologi tersebut mulai menghilangkan batas fisik, batas ruang 

dan waktu. Layanan perbankan dapat diakses dari mana saja di seluruh 

Indonesia, dan bahkan dari seluruh dunia. Internet banking dapat digunakan 

untuk bermacam-macam transaksi online beberapa diantaranya yaitu: 1) untuk 

mengecek saldo rekening dan history transaksi bank; 2) membayar macam-

macam tagihan; 3) transfer antar account. Diharapkan transaksi yang 

ditawarkan oleh bank semakin berkembang sesuai kebutuhan setiap nasabah, 

karena internet banking adalah customer based sehingga pangsa pasar yang 

dilayani diharapkan akan semakin luas. (Amijaya, 2010). 

Nasabah bank di Indonesia masih banyak yang menggunakan internet 

banking hanya sekedar melihat saldo, oleh sebab itu bank perlu meningkatkan 

strategi agar semakin banyak nasabah yang menggunakan internet dengan 

tujuan agar value yang diberikan nasabah bank semakin tinggi. Transaksi e-
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payment dapat lebih dikembangkan dalam aktivitas bisnis sehingga nasabah 

bank benarbenar merasakan manfaat internet banking ini. Suatu produk atau 

jasa mungkin sudah tersedia untuk beberapa waktu, tetapi yang penting bagi 

bank adalah memahami perilaku konsumen belajar tentang produk untuk 

pertama kalinya dan memutuskan apakah akan mengadopsinya, karena 

fasilitas internet banking tergolong baru bagi masyarakat Mengetahui faktor-

faktor apa saja yang bisa mempengaruhi konsumen menggunakan fasilitas 

yang telah disediakan bank, diharapkan mampu memberikan nilai tambah 

yang maksimal bagi konsumen, pada akhirnya memberikan keunggulan 

bersaing (competitive advantage) bagi perusahaan. 

Untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankan 

eksistensi, suatu perusahaan harus secara berkelanjutan melakukan 

improvisasi terhadap produk yang sudah ada dan secara periodik 

mengembangkan produk baru. Studi pemasaran tentang adopsi produk juga 

sangat penting karena rendahnya tingkat kesuksesan produk baru dalam 

memasuki pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pengaruh 

persepsi teknologi informasi, kemudahan, resiko dan fitur layanan yang 

tersedia diinternet banking terhadap minat ulang nasabah bank dalam 

menggunakan internet banking. 

persepsi tekhnologi informasi atau Perceived usefulness didefinisikan 

sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

tertentu dapat meningkatkan kinerja (Davis, 1989). Sesuai dengan TAM, 

penggunaan sistem (actual system usage) paling dipengaruhi oleh minat untuk 
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menggunakan (behavioral intentions toward usage). Behavioral intentions 

toward usage dipengaruhi oleh dua kepercayaan, yaitu persepsi pengguna 

terhadap manfaat (perceived usefulness) dan persepsi pengguna terhadap 

kemudahan (perceived ease of use). Perceived usefulness diartikan sebagai 

tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat 

meningkatkan kinerjanya. (Amijaya, 2010) 

Persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam menggunakan 

komputer (perceived ease of use) merupakan tingkat dimana individu percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari kesalahan. Persepsi ini 

kemudian akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi 

seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula 

tingkat pemanfaatan teknologi informasi (Igbaria, 2000). Menurut Amijaya 

(2010), Dalam TAM, faktor persepsi terhadap kemudahan untuk 

menggunakan teknologi dan persepsi terhadap daya guna sebuat teknologi 

berhubungan dengan sikap seseorang pada penggunaan teknologi tersebut. 

Sikap pada penggunaan sesuatu adalah sikap suka atau tidak suka terhadap 

penggunaan suatu produk. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk 

ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk 

menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. 

Resiko adalah suatu keadaan uncertainty yang dipertimbangkan orang 

untuk memutuskan atau tidak melakukan transaksi secara online. Orang-orang 

benarbenar mempertimbangkan jarak dan suasana impersonal dalam transaksi 

online dan infrastruktur global yang banyak mengandung unsur resiko. Resiko 
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didefinisikan sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk menderita kerugian 

dalam menerima hasil diinginkan (Pavlou, 2001). Menurut Dowling dan 

Staelin dalam Pavlou (2001), kalau resiko itu meningkat dari sekedar 

informasi sampai pada keputusan pembelian produk (transaksi), resiko 

diasosiasikan dengan kepercayaan (kepercayaan). Menurut Ananda (2009), 

Seiring maraknya kejahatan internet—seperti pembobolan akun (account 

hacking), faktor kepercayaan (trust) menjadi hal yang sangat penting dalam 

penggunaan internet banking dalam transaksi perbankan. Konsep kepercayaan 

ini berarti bahwa nasabah percaya terhadap keandalan pihak bank dapat 

menjamin keamanan (security) dan kerahasiaan (privacy) akun nasabah. 

Keamanan berarti bahwa penggunaan SI itu aman, resiko hilangnya data atau 

informasi sangat kecil, dan resiko pencurian (hacking) rendah. Sedangkan 

kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi 

pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat 

mengetahuinya. 

Menurut Amijaya (2010) Fitur layanan merupakan salah satu faktor 

penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen dalam memutuskan 

akan melakukan transaksi secara online atau tidak. Menurut Steward, dkk., 

(2001) dalam Pavlou (2001) faktor kepercayaan dalam e-commerce adalah 

perkiraan subyektif dimana konsumen percaya mereka dapat melakukan 

transaksi online secara konsisten dan lebih lengkap sesuai dengan kebutuhan 

yang diharapkan. Konsep kepercayaan disini adalah kepercayaan pada 

penyelenggara transaksi online (banking/retailer/ produsen) dan kepercayaan 
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pada kelengkapan fitur layanan yang terdapat di dalam internet banking. 

Upaya tinggi harus dilakukan oleh penyelenggara transaksi online agar 

kepercayaan konsumen semakin tinggi, karena trust mempunyai pengaruh 

besar pada niat konsumen untuk melakukan transaksi secara online atau tidak 

melakukannya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Penelitian terdahulu 

yang pertama dilakukan oleh Maharsi (2010),  penelitian tersebut dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan 

internet banking oleh penggunanya dengan menggunakan TAM ini adalah 

untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan internet banking oleh penggunanya dan dapat menjadi masukan 

bagi pihak manajemen bank untuk mengevaluasi penggunaan internet bankin. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

minat menggunakan internet banking (BI) adalah manfaat internet banking 

(PU), kemudahan menggunakan internet banking (PEU), dan kredibilitas 

internet banking (PC). penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Amijaya 

(2010), bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh 

persepsi teknologi, kemudahan dalam menggunakan, resiko, dan fitur layanan 

terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet banking. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank 

khususnya bank BCA agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan 

mudah bagi para nasabahnya. Hasil penelitian  tersebut menunjukkan bahwa 

persepsi teknologi, kemudahan dalam menggunakan, resiko, dan fitur layanan 
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berpengaruh terhadap minat ulang nasabah dalam menggunakan internet 

banking. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kiranya perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI 

INFORMASI, KEMUDAHAN, RESIKO DAN FITUR LAYANAN 

TERHADAP MINAT ULANG NASABAH BANK DALAM 

MENGGUNAKAN INTERNET BANKING (Studi Pada Nasabah Bank 

Mandiri Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pokok  masalah yang dapat digambarkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi teknologi informasi terhadap 

minat ulang nasabah menggunakan internet banking? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan terhadap minat 

ulang nasabah menggunakan internet banking. 

3. Apakah terdapat pengaruh antara resiko terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan internet banking. 

4. Apakah terdapat pengaruh antara fitur layanan terhadap minat ulang 

nasabah menggunakan internet banking. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap minat 

ulang nasabah menggunakan internet banking. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan internet banking. 

3. Untuk menganalisis pengaruh resiko terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan internet banking. 

4. Untuk menganalisis pengaruh fitur layanan terhadap minat ulang nasabah 

menggunakan internet banking. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam 

mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah 

sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, 

terutama yang erat hubungannya dengan pengaruh persepsi teknologi 

informasi, kemudahan, resiko dan fitur layanan terhadap minat ulang 

nasabah bank dalam menggunakan internet banking. 

2. Bagi Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Solo, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat ulang nasabah bank dalam menggunakan internet 

banking. 
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E. Sistematika Penulisan 

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

BAB I  PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

  Berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

kemudian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 

penentuan populasi dan sampel, jenis dan 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 serta saran dan keterbatasan dari penulis yang 

merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat 

bagi pihak yang membutuhkan. 


