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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti website 

melalui internet yang telah mampu merubah cara serta arah proses transaksi 

finansial. Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta sejalan dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Teknologi seperti ini yang sekarang 

banyak diadopsi oleh sebagian besar masyarakat di dunia dalam meningkatkan 

mobilitas dan kinerja. Peluang ini digunakan oleh bank-bank yang ada di    

Indonesia baik bank pemerintah maupun swasta. 

 Dalam dunia perbankan mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang 

telah berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup, yang 

memberikan layanan yang aman dan terpercaya. Salah satu bentuk layanan yang 

dikembangkan oleh bank adalah layanan internet banking. Internet banking juga 

dapat digunakan sebagai penyedia informasi atau fasilitas bank kepada nasabah 

melalui internet. Adapun kelebihan dari internet banking adalah dapat mengakses 

kapan saja, dimana saja, menghemat waktu, bisa membayar tagihan secara tepat 

waktu, dapat me-manage bank account sendiri dari meja sendiri tidak perlu 

membuka banyak-banyak ATM dan cabang, Selain itu juga kelebihan dari     

internet banking yang lain nasabah tidak perlu lagi bersusah payah datang ke     

teller hanya untuk mentransfer maupun untuk melihat saldo yang ada pada 

tabungannya. 
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 Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id diakses pada  28 Maret 2016) 

layanan internet banking merupakan layanan perbankan yang termasuk dalam 

layanan electronic banking. Manfaat internet banking juga dapat dirasakan baik 

oleh pihak bank dan juga pihak nasabah itu sendiri. Bagi bank, internet banking 

memberikan layanan dan strategi bank agar nasabah tersebut lebih loyal terhadap 

bank. Bagi nasabah, internet banking memberikan kemudahan untuk melakukan 

beberapa aktivitas perbankan tanpa perlu datang ke bank. Manfaat lainnya,   

nasabah dapat melakukan transaksi cepat dimana saja dan kapan saja asalkan 

terhubung dengan jaringan internet. 

 Selama ini penggunaan dari layanan internet banking  yang digunakan 

oleh perusahaan bersifat manual, yang tidak jarang menyebabkan kesalahan   

human error baik dari pihak bank ataupun nasabah itu sendiri. Dengan adanya 

layanan fasilitas berupa internet banking yang cepat dapat dinikmati oleh nasabah 

maupun perusahaan sendiri maka segala layanan yang diinginkan oleh para  

nasabah dapat segera ditindak lanjuti dengan secepat mungkin, sehingga 

perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan    

tercepat bagi para nasabah seta control perusahaan terhadap masalah keuangan 

semakin cepat dan akurat. 

 Banyak faktor yang menyebabkan nasabah tertarik menggunakan 

internet banking. Mulai dari kepercayaan online, layanan yang memuaskan, 

fasilitas kemudahan transaksi, sampai dengan beberapa faktor lainnya. Namun, 

yang paling menarik untuk di analisis adalah faktor fasilitas dari kemudahan 

bertransaksi. Hal ini dikarenakan bahwa pada faktor inilah tingkat persaingan    

http://www.bi.go.id/
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yang terjadi di antar bank cukup tinggi. Ketika tingkat kepercayaan, layanan yang 

diberikan dan kedekatan lokasi (cabang) sudah memuaskan nasabah, maka yang 

dicari oleh nasabah adalah seberapa canggih dan banyak fasilitas yang    

memberikan kemudahan bertransaksi (Sauca Pranidana,2010). 

 Nasabah telah merasa nyaman dan terbiasa melakukan transaksi 

perbankan secara konvensional sehingga belum mengetahui manfaat dari layanan 

internet banking. Pada dasarnya, sebuah layanan yang mampu memberikan  

manfaat pada nasabah pasti akan diterima dengan baik oleh penggunanya.   

Semakin nasabah merasa internet banking bermanfaat maka internet banking akan 

semakin sering digunakan. Begitu juga sebaliknya, apabila nasabah menggangap 

internet banking kurang bermanfaat, maka nasabah cenderung tidak menggunakan 

layanan internet banking.Sebuah sistem yang dianggap bermanfat biasanya tidak 

akan sering digunakan apabila dianggap rumit oleh penggunanya. Suatu sistem 

yang sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut bermanfaat dan lebih 

mudah untuk dioperasikan selain itu aspek kepercayaan juga berpengaruh penting 

dalam penggunan suatu sistem fasilitas layanan internet banking. 

 Saat ini baik bagi bank swasta maupun bank pemerintah telah 

menyelenggarakan internet banking antara lain Bank BCA, Bank Mandiri, Bank 

BRI, dan Bank BNI.Internet Banking pada bank-bank tersebut sudah pada tahapan 

transaksional, bukan lagi informasional (atau sekedar website) sebagaimana 

dimiliki oleh hampir seluru bank. Di masa mendatang, sejalan dengan semakin 

banyaknya pengguna internet banking dan semakin ketatnya persaingan antar   

bank, diperkirakan akan semakin banyak bank yang akan menyediakan fasilitas 
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layanan internet banking di Indonesia.Dari perkembangan dan pengakuan   

terhadap internet banking dapat dilihat dari adanya penghargaan terhadap bank-

bank yang menyediakan layanan internet banking. Survey Top Brand adalah salah 

satu tolak ukur untuk mengukur kinerja merk-merk yang beredar di Indonesia. 

Brand Index dihitung menggunakan tiga parameter, yaitu merk yang paling     

mudah diingat, merk yang terakhir dibeli dan merk yang dipilih pada masa depan. 

Pada kategori internet banking di Negara Indonesia, terdapat 4 bank konvensional 

yang berhasil masuk dalam nominasi Top Index tahun 2014-2015. Hasil survey 

mengenai Top Brand Award dari produk Internet Banking yang disajikan dalam 

tabel 1.1  

Tabel 1.1 

BANK PEMENANG TOP BRAND AWARD KATEGORI 

INTERNET BANKING 2014-2015 

DI INDONESIA 

Sumber : Indonesia Top Brand Award (http://www.topbrand-award.com/) 

 Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan terdapat empat Bank menjadi   

Top Brand di kategori internet banking. Diantara keempat bank tersebut, Bank 

BCA, BRI, dan Bank BNI mengalami peningkatan sedangkan Bank Mandiri 

mengalami penurunan. Internet Banking Bank Mandiri dari tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2015 tetap dalam posisi peringkat yang sama namun mengalami 

No Merek 
Top Brand Index 2014 

(Peringkat) 

Top Brand Index 

2015 (Peringkat) 

1 Klik BCA 53,7% (1) 60,2 % (1) 

2 
Internet Banking 

Mandiri 
20,2% (2) 16,9 % (2) 

3 
Internet Banking 

BRI 
10,6% (3) 8,5 % (4) 

4 
BNI Internet 

Banking 
9,6% (4) 11,5 % (3) 

http://www.topbrand-award.com/
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penurunan prosentase dari tahun 2014 sebesar 20,2%, Sedangkan tahun 2015 

sebesar 16,9%. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah dari Bank Mandiri masih 

sangatlah minim untuk menggunakan internet banking. Karena pengguna internet 

banking dari tahun 2014 ke tahun 2015 jumlah prosentasenya tetap sama  tidak     

ada kenaikan prosentase dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengundang 

berbagai pertanyaan apakah internet banking Bank Mandiri kurang memberikan 

kepercayaan online kepada nasabahnya, apakah internet banking Bank Mandiri 

kurang bermanfaat bagi nasabah, apakah internet banking Bank Mandiri sulit    

untuk digunakan, atau nasabah belum yakin terhadap dengan keputusan untuk 

menggunakan internet banking. Dari keadaan inilah yang membuat peneliti    

tertarik untuk meneliti faktor-faktor apakah yang menentukan pertumbuhan    

adopsi internet banking Bank Mandiri bagi nasabah di Surabaya. Berdasarkan 

variabel yang dipilih yaitu kepercayaan, manfaat dan kemudahan. 

 Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Ed-Zilla Daniel Perkins 

dan Jonathan Annan (2013:99) hasil penelitian di Ghana menunjukkan bahwa 

kontruksi teknologi TAM (Technology Acceptance Model) yaitu Persepsi    

Manfaat, Persepsi Kemudahan penggunaan serta ekstensi Dukungan Pemerintah, 

Kepercayaan dan Keamanan memiliki pengaruh signifikan terhadap nasabah   

untuk mengadopsi online banking. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian kali ini 

mencoba untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

keputusan nasabah menggunakan layanan internet banking. Adapun judul 

penelitian ini “Pengaruh Kepercayaan, Manfaat dan Kemudahan     
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Penggunaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Internet Banking 

Pada Bank Mandiri di Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitihan ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

nasabah menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya? 

2. Apakah Manfaat berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya? 

3. Apakah Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan nasabah menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di 

Surabaya ? 

4. Apakah Kepercayaan, Manfaat dan Kemudahan Penggunaan secara  

bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan nasabah 

menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang   

telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Menguji signifikansi pengaruh kepercayaan menggunakan  layanan  internet 

banking   terhadap   keputusan   nasabah   menggunakan   internet    banking 

pada  Bank Mandiri di Surabaya? 
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2. Menguji signifikansi pengaruh manfaat menggunakan layanan internet 

banking terhadap keputusan nasabah menggunakan internet banking pada 

Bank Mandiri di Surabaya ? 

3. Menguji signifikansi pengaruh kemudahan penggunaan menggunakan 

layanan internet banking terhadap keputusan nasabah menggunakan internet 

banking pada Bank Mandiri di Surabaya ? 

4. Menguji signifikansi pengaruh kepercayaan, manfaat dan kemudahaan 

penggunaan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah   

menggunakan internet banking pada Bank Mandiri di Surabaya ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat ke beberapa 

pihak yang ikut terkait dalam penelitian ini, yaitu bagi: 

1. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh saat penulisan serta menerapkan ilmu yang diperoleh penulis serta 

dapat membandingkan dengan kondisi yang sudah ada. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru bagi perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya dan juga menambah ilmu bagi pembaca dengan 

menjadikan sebagai perbandingan atau pedoman bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang. Serta hasil   

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya 

mengenai kepercayaan, persepsi kualitas, dan kesadaran merek serta 
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pengaruhnya terhadap loyalitas merek nasabah internet banking pada Bank 

Mandiri di Surabaya. 

3. Bagi Bank Mandiri di Surabaya 

Dapat memberikan masukan dan informasi kepada Bank Mandiri di   

Surabaya mengenai pengaruh kepercayaan, persepsi kualitas dan kesadaran 

merek bagi nasabah. Untuk mempengaruhi strategi dan membangun   

loyalitas merek bagi nasabah mengenai internet banking. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, dibagi kedalam lima bab secara teratur 

dan sistematis untuk memudahkan pemahaman. Secara rinci sistematika penulisan 

penelitihan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang dijadikan  

sebagai rujukan, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian . 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel, dan teknik  pengambilan  sampel,  data  dan  metode 
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pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menyajikan tentang gambaran subyek penelitian secara garis 

besar menjelaskan tentang responden penelitian dari aspek   

demografis, serta analisis data yang menjelaskan dari hasil penelitian 

yang terdiri dari analisis deskriptif,  pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran 

yang berguna bagi perkembangan Internet Banking serta 

penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. 


