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ABSTRAKSI 

 

Dalam penelitian ini, peneliti meniliti mengenai Pengaruh Persepsi 

Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko Dan Fitur Layanan Terhadap Minat 

Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Nasabah 

Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi, pengaruh kemudahan, 

pengaruh resiko, fitur layanan terhadap minat ulang nasabah menggunakan 

internet banking. 

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri  yang pernah 

dan ingin menggunakan kembali internet banking dan juga nasabah yang berminat 

menngunakan jasa internet banking Bank mandiri dalam melakukan segala jenis 

transaksi di wilayah Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Surakarta. pengambilan 

sampel di lapangan menggunakan teknik convenience sampling. Metode 

convenience sampling adalah metode pengumpulan sampel nonprobability 

sampling. 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa (1) Persepsi Teknologi Informasi 

berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet 

banking. (2) Persepsi Kemudahan berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah 

Dalam Menggunakan Internet banking. (3) Resiko tidak berpengaruh Terhadap 

Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet banking. (4) Fitur Layanan 

ridak berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet 

banking. 

 

Kata Kunci:  Teknologi informasi, kemudahan, resiko, fitur layanan dan 

minat ulang 

 

 

 

 

 



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 

Davis (1989) yang mengembangkan kerangka pemikiran tentang minat 

pemanfaatan teknologi informasi. 

B. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap minat 

ulang nasabah menggunakan internet banking. 

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. 



C. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Tekhnologi Informasi 

a. Pengertian  dan lingkup Tekhnologi Informasi 

Martin (1999) mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya 

terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat 

lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, 

melainkan juga mencakup teknolog komunikasi untuk mengirimkan 

informasi. Secara lebih umum, Lucas (1999) menyatakan bahwa 

teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan 

untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk 

elektronik. 

b. Peran Tekhnologi Informasi 

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat 

ini sangat besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama 

bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap 

perubahan mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi. 

Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia. 

Menurut Kadir (2003), peranan teknologi informasi meliputi : 

1) Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas 

ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas 

atau proses. 

2) Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan 

menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.  

3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran 

manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan 

perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.  

c. Internet Banking 

Internet banking yang juga dikenal dengan istilah online 

banking atau e-banking ini menurut situs wikipedia adalah melakukan 

transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan 

website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke 



waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa 

internet banking. 

2. Persepsi Tekhnologi Informasi (Perceived usefulnes) 

Perceived usefulness didefinisikan sebagai tingkat dimana 

seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu dapat 

meningkatkan kinerja (Davis, 1989).  Adam, et al. (1992) ) 

mendefinisikan kemanfaatan (usefullness) sebagai suatu tingkatan di 

mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subjek tertentu akan 

dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut 

3. Persepsi Kemudahan (Perceived ease of use) 

Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of 

use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

teknologi informasi (TI) dapat dengan mudah dipahami. Menurut 

Goodwin (1987); Silver (1988); dalam Adam, et al. (1992), intensitas 

penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga 

dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering 

digunakan menunjukkan bahwa TI tersebut lebih dikenal, lebih mudah 

dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. 

4. Resiko 

Menurut Amijaya (2010) 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 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). 

5. Fitur Layanan 



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 pada 

kelengkapan fitur layanan yang terdapat di dalam internet banking 

D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari yang 

pernah dilakukan oleh Maharsi (2010). Berdasarkan metodenya, 

penelitian ini merupakan penelitian survey. Menurut Singarimbun 

(1995) penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dari skripsi ini adalah adalah nasabah Bank 

Mandiri  yang pernah dan ingin menggunakan kembali internet 

banking dan juga nasabah yang berminat menngunakan jasa internet 

banking Bank mandiri dalam melakukan segala jenis transaksi di 

wilayah Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Surakarta.  

3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer. data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diambil serta dicatat untuk pertama kalinya. 

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti data identitas 

responden. 

4. Teknik Pengumpulan Data 



Dalam upaya memperoleh data yang dapat dipercaya 

kebenarannya, tepat pada waktunya dan memberikan gambaran 

permasalahan secara keseluruhan digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Kuesioner (daftar pertanyaan) 

Yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang ditujukan 

kepada responden untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan 

penelitian. 

2. Interview 

Yaitu tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada 

responden agar memperoleh data yang lengkap dengan pihak yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

5. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Stasistik diskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai mean, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum. Statistik diskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

2. Uji Validitas 

Pengujian validitas digunakan untuk menguji sejauh mana alat 

pengukur dapat mengungkapkan ketepatan gejala yang dapat diukur. 

Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas adalah daftar 

pertanyaan yang telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya 

guna menunjukkan valid tidaknya suatu data. Bila valid, ketetapan 

pengukuran data tersebut akan semakin tepat alat ukur tersebut. 

Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung (Corrected Item Total 

Corelation) > r tabel dan kuesioner dikatakan tidak valid apabila r 

hitung < r tabel 

3. Uji Reliabilitas 



Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur 

reliabilitas ini adalah dengan rumus koefisien alpha. Kuesioner 

dikatakan reliabel apabila nilai alpha cronbach lebih besar dari 0,6 

dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 16. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, 

dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten, 

dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2005: 91). Uji 

asumsi klasik merupakan prasyarat dilakukannya analisis regresi. Ada 

empat macam uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Suatu penelitian yang menggunakan model regresi 

membutuhkan uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2001: 

212). Untuk menguji normalitas, peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai 

p-value. apabila nilai ρ-value> 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa 

data berdistribusi normal, dan apabila jika ρ-value< 0.05,  maka dapat 

dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.  

b. Uji Heteroskesdasitas 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variabel residual tersebut tetap, maka disebut 



homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homokedastisitas ( Ghozali, 2005 : 105). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, 

peneliti akan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. 

Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Multikolineritas merupakan suatu keadaan dimana terdapat 

hubungan yang sempurna antara beberapa atau semua variabel 

independen dalam model regresi. Uji multikoliniearitas bertujuan 

untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

(Ghozali, 2005: 91). 

Multikolinearitas antar variabel independen dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan variances inflation factor (VIF) (Ghozali, 2005: 

91). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen 

yang satu yang dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nilai 

tolerance yang rendah sama artinya dengan nilai VIF yang tinggi 

(Ghozali, 2005: 91). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai 

VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikoliniearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu model regresi linear, 

untuk melihat keberadaan korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2005: 91). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. 

e. Pengujian Hipotesis 



Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Adapun persamaan regresi berganda untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah seperti berikut: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3+ β4 X4 +ε  

Notasi:  

Y = Minat menggunakan ulang, 

x1  = Persepsi terhadap teknologi informasi 

x2 = Kemudahan dalam penggunaan 

x3 = Resiko 

x4 = Fitur layanan  

β0…. Β4 = Koefisien Regresi, dan 

ε = Standart Error. 

Atas dasar model regresi berganda tersebut di atas, maka 

dilakukan analisis dengan menggunakan langkah sebagai berikut ini. 

f. Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji Statistik-F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kelayakan model 

penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan kriteria: jika p-

value lebih besar dari 1%, maka dapat dinyatakan bahwa model 

penelitian tidak layak untuk digunakan dalam pengujian data, namun 

apabila p-value lebih kecil dari 1%, maka model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam 

pengujian data penelitian.  

Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien 

determinasi majemuk (R
2
) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. 

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model 

terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik 

menggunakan nilai adjusted R
2
. 

g. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji Statistik-t) 



Merupakan pengujian masing-masing variabel independen 

yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

independen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 1%, 5%, 10%. 

1) Ho tidak ditolak Ha ditolak: p-value > tingkat kesalahan (α) 1%, 5%, 

10% yang berarti variabel bebas secara individu tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

2)  Ho ditolak Ha diterima: p-value < tingkat kesalahan (α)  1%, 5%, 10% 

variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

E. HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Persepsi Tekhnologi Informasi Terhadap Minat Ulang Nasabah 

Dalam Menggunakan Internet memiliki Koefesien regresi PT sebesar 

0,763, dengan nilai t hitung sebesar 6.929. sedangkan nilai sig sebesar 

0.000. karena nilai sig sebesar 0.000 < alpha (0.05), maka variabel PT 

berpengaruh terhadap MU. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

PT, maka akan semakin meningkatkan MU. Dari uraian diatas 

membuktikan bahwa nasabah akan menilai internet banking bermanfaat, 

mudah digunakan, dan memiliki kredibilitas yang rendah bila mereka 

memiliki kemampuan menggunakan komputer. Hal ini sama dengan hasil 

dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Wang et al. (2003) dan Maharsi 

(2010). Menurut Wang et al. (2003) pengguna yang mempunyai 

kemampuan yang lebih tinggi dalam menggunakan internet. 

2. Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam 

Menggunakan Internet memiliki Koefesien Regresi PK sebesar 0,230, 

dengan nilai t hitung sebesar 3.836. sedangkan nilai sig sebesar 0.000. 

karena nilai sig sebesar 0.000 < alpha (0.05), maka variabel PK 

berpengaruh terhadap MU. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

PT, maka akan semakin meningkatkan MU. Hal ini membuktikan bahwa 

sikap nasabah dalam memandang manfaat internet banking juga dilandasi 



oleh kemudahan dalam menggunakan internet banking. Dengan kata lain, 

nasabah akan menilai internet banking itu bermanfaat bila mereka dapat 

menggunakan internet banking dengan mudah. Hipotesis 2 ini sama 

dengan hasil yang diperoleh Wang et al. (2003)  dan Maharsi (2010) 

dalam penelitiannya. 

3. Pengaruh Resiko Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan 

Internet memiliki Koefesien Regresi PR sebesar -0.112, dengan nilai t 

hitung sebesar -1.452. sedangkan nilai sig sebesar 1.52. karena nilai sig 

sebesar 0.152 > alpha (0.05), maka variabel PR tidak berpengaruh 

terhadap MU. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiko tidak 

berpengaruh terhadap minat ulang nasabah dalam penggunaan internet 

banking, hal  ini mungkin di karenakan resiko tidak terlalu dihiraukan oleh 

nasabah karena mereka lebih memilih faktor-faktor lain yang lebih 

menguntungkan daripada resiko itu sendiri. 

4. Pengaruh Fitur Layanan Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam 

Menggunakan Internet Koefesien Regresi PFL sebesar 0.105, dengan nilai 

t hitung sebesar 1.564. sedangkan nilai sig sebesar 1.24. karena nilai sig 

sebesar 0.124 > alpha (0.05), maka variabel PFL tidak berpengaruh 

terhadap MU. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi fitur layanan 

tidak mempengaruhi minat ulang nasabah dalam menggunakan ulang 

internet banking, hal ini mungkin dikarenakan fitur-fitur yang ditawarkan 

oleh bank mandiri kurang begitu diminati oleh pengguna internet banking. 

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Persepsi 

Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko Dan Fitur Layanan Terhadap 

Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking 

(Studi Kasus Pada Nasabah Bank Mandiri). Dari hasil uji hipotesis yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 



1. Persepsi Tekhnologi Informasi berpengaruh Terhadap Minat Ulang 

Nasabah Dalam Menggunakan Internet banking. 

2. Persepsi Kemudahan berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah 

Dalam Menggunakan Internet banking. 

3. Resiko tidak berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam 

Menggunakan Internet banking. 

4. Fitur Layanan ridak berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah 

Dalam Menggunakan Internet banking. 

 

2. Keterbatasan  

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian 

dalam mengukur tingkat minat menggunakan teknologi informasi. 

Adapun saran untuk penelitian yang akan datang adalah responden 

penelitian sekarang ini hanya pengguna internet banking pada  bank 

Mandiri di jalan slamet riyadi surakarta saja. Penelitian ini hanya sampai 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan internet 

banking sedangkan penelitian yang akan datang dapat meneruskan 

sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aktual dari 

internet banking. 

 

3. Saran 

Saran dan rekomendasi untuk pihak bank dan peneliti 

selanjutnya: 

1.  Berdasarkan faktor keinginan masyarakat untuk terus menggunakan 

teknologi ini dan persepsi manfaat yang dapat diperoleh, disarankan 

agar para content provider (penyedia lisi layanan) mampu lebih 

menggali lagi keinginan masyarakat ini untuk menyediakan isi 

layanan yang benar-benar berguna, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Aplikasi perbankan (m-banking) dan perdagangan (m-

commerce) diperkirakan masih menjadi aplikasi utama yang 

dibutuhkan, selain aplikasi ’trendy’ yang saat ini muncul. 



2.  Berdasarkan faktor kemudahan penggunaan mobile Internet, 

disarankan agar para content providerdan developer (pengembang) 

dapat menyediakan fasilitas yang dapat mempermudah akses 

pengguna terhadap situs/ aplikasi tertentu. Beberapa fasilitas yang 

diinginkan responden pada penelitian ini adalah: penyediaan fasilitas 

upload foto ataupun video, fasilitas push e-mail, fasilitas 

pemberitahuan (notification) kedatangan e-mail melalui SMS, 

fasilitas zoom dan tampilan website yang lebih user-friendly. 
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