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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dalam dunia bisnis saat ini sudah menjadi suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan 

terlebih karena semakin terbukanya pasar global.Teknologi dimanfaatkan oleh 

berbagai pihak dalam usaha dan bisnisnya dalam meningkatkan pelayanan bagi 

para penggunanya dan juga untuk membuat lebih mudah dan cepat 

pekerjaannya.Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan internet 

menyebabkan  mulai  munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet.Salah satu 

aplikasi yang mulai mulai digunakan adalah Internet Banking. 

Internet Banking adalah salah satu pelayanan jasa bank yang 

memungkinkan  nasabah  untuk  memperoleh  informasi, melakukan  komunikasi 

dan  melakukan  transaksi  perbankan  melalui  jaringan  internet. Internet banking 

membuka paradigma baru, struktur baru dan strategi baru bagi retail bank, dimana 

bank menghadapi  kesempatan dan  tantangan yang baru. Perkembangan internet 

banking membutuhkan suatu  pengenalan nilai-nilai konsumen untuk membangun 

hubungan jangka panjang antara organisasi dengan konsumen di Electronic-era. 

Internet banking memberikan keuntungan bagi nasabah maupun bank. 

Bagi nasabah, internet banking menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam 

melakukan transaksi perbankan. Keuntungan dari menyediakan layanan internet 

banking bagi bank adalah internet banking bisa menjadi solusi murah 
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perkembangan infrastruktur di banding membuka ATM, contohnya mandiri 

mobile adalah  layanan mobile banking pada smartphone  (BBM, Android, dan 

iPhone) dengan tampilan menu yang menarik dan mudah digunakan.Dengan 

mandiri mobile nasabah dapat melakukan transaksi finansial (transfer, 

pembayaran, pembelian), transaksi  non finansial (cek saldo, cek histori transaksi), 

informasi lokasi cabang atau ATM, informasi kurs dan fitur-fitur menarik lainnya.  

Loyalitas menjadi isu sentral bagi dunia bisnis belakangan ini. Loyalitas 

dianggap sebagai aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi, karena dapat 

mempengaruhi eksistensi organisasi dimasa datang, membuat pelanggan 

melakukan pembelian ulang, membeli dalam jumlah lebih banyak, serta 

merekomendasikan orang lain untuk membeli, sehingga khirnya membuat return 

organisasi dapat dipertahankan atau bahkan meningkat. Namun, dalam ke 

nyataan, membangun loyalitas itu tidak mudah. Ada sejumlah faktor yang 

mempengaruhi salah satunya adalah kepuasan 

Kepercayaan konsumen terhadap suatu jasa bank merupakan faktor 

penting yang dapat membangun loyalitas. Kepercayaan melibatkan kesediaan 

seseorang untuk berperilaku tertentu karena dia meyakini bahwa mitranya dalam 

melakukan transaksi akan memberikan apa yang di harapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika satu pihak mempercayai pihak lainnya, akan 

dimungkinkan untuk membentuk sebuah perilaku positif dan niat baik. Oleh 

karena itu saat konsumen memiliki kepercayaan kepada sebuah produk atau jasa 

tertentu, maka konsumen memiliki niat untuk membeli produk atau jasa tersebut 

dan menciptakan loyalitas sendiri terhadap konsumen. 



3 
 
 

 

Kepuasan adalah salah satu diantara beberapa penyebab terbentuknya 

loyalitas nasabah (Dharmayanti, 2006; 35-43), kepuasan merupakan respon 

emosional post consumption yang muncul sebagai hasil dari membandingkan 

kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual suatu produk atau jasa. Bank harus 

memantau kepuasan pelanggan atau nasabahnya agar terjalin hubungan yang 

memuaskan pada kondisi pasar pembeli. Mayoritas nasabah yang memutuskan 

untuk tetap loyal dalam menggunakan jasa sebuah bank semata-mata karena 

didorong oleh pelayanan yang diterimanya dan nasabah tersebut merasa puas atas 

pelayanan yang diterimanya. 

Selain kepercayaan dan kepuasan, reputasi  merupakan aset yang berharga 

bagi suatu bank. Karena selain dapat mempengaruhi kpercayaan nasabah, reputasi 

dapat dijadikan investasi bagi perusahaan untuk menghadapi krisis tak terduga. 

Reputasi adalah sekumpulan persepsi dan kepercayaan kepercayaan masa lampau 

dan saat ini yang didasari oleh [ara stakeholders perusahaan (Rayner,2003). Pada 

dasarnya reputasi perusahaan menjadi kebanggan tersendiri, karena merupakan 

penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya keunggulan-

keunggulan yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga bisa dikatakan corporate 

reputation dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan serta keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang (Davies, et al., 2003). 

Bank Mandiri sukses mempertahankan prestasi sebagai The Best Bank 

Service Excellence 4 kali berturut-turut tahun 2010-2011. Penghargaan tersebut 

berdasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang 
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diselenggarakan oleh MRI (Marketing Research Indonesia) dan majalah Infobank. 

Secara overall nilai layanan Cabang dan e-channel Bank Mandiri periode 2010-

2011 mencapai nilai 91,23. Prestasi tersebut menunjukkan kesungguhan Bank 

Mandiri untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya internet banking. 

Pencapaian overall nilai 91,23 tersebut juga menjadi prestasi tersendiri, karena 

Bank Mandiri menjadi bank pertama yang berhasil menembus angka 90 selama 15 

tahun survei industri BSEM tersebut dilaksanakan. Pada survei BSEM tahun 

2010-2011, Bank Mandiri mendapatkan 10 penghargaan salah satunya yaitu 

Ranking 1 Best Internet Banking. 

 Namun ekspansi yang dilakukan oleh Bank Mandiri tersebut juga tidak 

terhindar dari banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak 

bertanggung jawab.  Hal ini  mendorong munculnya berbagai masalah dan kasus 

yang dialami nasabah Bank Mandiri seperti kasus yang akhir-akhir ini dialami 

oleh nasabah bank Mandiri, dimana kasus terkurasnya uang nasabah Bank 

Mandiri sejumlah 45 juta rupiah yang dialami oleh pengguna internet banking 

Mandiri. Selain itu, kasus penipuan “sinkronisasi token” yang menimpa nasabah 

bank lewat internet banking juga kembali muncul, yang menimbulkan kerugian 

pada nasabah pengguna internet banking tersebut sebesar Rp 40 juta. Kasus-kasus 

seperti ini dapat merusak loyalitas nasabah serta reputasi pada Bank Mandiri, serta 

akan berdampak berkurangnya jumlah pengguna internet banking di Bank 

Mandiri, dan loyalitas nasabah untuk tetap menggunakan internet banking di Bank 

Mandiri. 
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TABEL 1.1 

SURVEI JUMLAH PENGGUNA INTERNET BANKING 

TAHUN 2013 - 2014 

Jenis Internet Banking Jumlah Pengguna Jumlah Transaksi 

KlikBCA 2,8 juta pengguna  608 juta transaksi/tahun 

Mandiri Mobile 783 ribu pengguna  22,8 juta transaksi/tahun 

BNI Internet Banking 582 ribu pengguna 3,69 juta transaksi/tahun 

CIMBClicks 600 ribu pengguna 12 juta transaksi/tahun 

Internet Banking BRI 25 ribu pengguna 250 ribu transaksi/tahun 

Sumber:www.sharingvision.com 

Jumlah internet banking terbanyak pasa periode tersebut adalah pengguna 

klikBCA dengan jumlah 2,8 juta pengguna. Yang terbanyak kedua adalah Mandiri 

Mobile, 738 ribu pengguna, selanjutnya CIMBClicks adalah terbanyak ketiga 

setelah Mandiri Mobile yaitu sebanyak 600 ribu pengguna, berbeda tipis dengan 

BNI Internet Banking sebanyak  582 ribu pengguna dan urutan terakhir adalah 

Bank BRI sebanyak 25 ribu pengguna. 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan meneliti 

tentang variabel apa saja yang mempengaruhi loyalitas Bank Mandiri. Variabel 

loyalitas nasabah yang akan diteliti yaitu kepercayaan, kepuasan, reputasi. 

Sehingga judul penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan dan 

Reputasi Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Internet Banking Bank 

Mandiri Di Surabaya.” 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

nasabah pengguna internet banking Bank Mandiri di Surabaya? 
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2. Apakah kepuasan berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

nasabah pengguna internet banking Bank Mandiri di Surabaya? 

3. Apakah reputasi berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas nasabah 

pengguna internet bankingBank Mandiri di Surabaya? 

4. Apakah kepercayaan, kepuasan, dan reputasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna 

internet banking di Bank Mandiri di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan penelitian diatas, dapat ditarik beberapa tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Menguji signifikasi pengaruh dari kepercayaan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah pengguna internet banking di bank mandiri Surabaya. 

2. Menguji signifikasi pengaruh dari kepuasan nasabah terhadap loyalitas 

nasabah pengguna internet banking di bank mandiri Surabaya. 

3. Menguji signifikasi pengaruh dari reputasi terhadap loyalitas nasabah 

pengguna internet banking di bank mandiri Surabaya. 

4. Menguji signifikasi pengaruh kepercayaan, kepuasan, dan reputasi secara 

bersama-sama terhadap loyalitas nasabah pengguna internet banking di 

bank mandiri Surabaya.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang ditujukan 

untuk beberapa pihak, yang diantaranya adalah : 

1. Bagi Bank Mandiri Surabaya 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan suatu pemikiran dan masukan 

bagi Bank Mandiri mengenai faktor yang mempengaruhi loyalitas 

nasabahnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan 

strategi berikutnya. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tembahan literatur yang berisikan 

suatu studi tentang manajemen perbankan khususnya mengenai loyalitas 

nasabah bagi sebuah bank. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan 

ilmu, menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perbankan. 

4. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagia 

masyarakat umum mengenai loyalitas nasabah dan dapat dijadikan sebagai 

tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, yang 

berisi tentang landasan teori, kerangka yang akan diteliti dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan untuk 

penelitian ini yang meliputi rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan 

pengukuran variable, populasi, sampel dan teknik oengambilan 

data serta teknik analisis data yang digunakan di dalam peneliti 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

  Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian yang 

akan dianalisis, selain itu bab ini juga membahas analisis data 

untuk menjelaskan tentang variabel yang diteliti dan penjelasan 
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tentang hasil pengujian hipotesis serta pembahasan dari pengujian 

hipotesis serta pembahasan dari pengujian hipotesis tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang harus dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang 

diharapkan berguna bagi penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


