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ABSTRACT 

 

Internet banking provides huge benefit to customers in cost time and can transtract anywhere 

everyday. The benefits must be balanced with the interests of customers using internet banking. 

This study aims to identify the factors that significantly affect the interest of bank customers to 

use internet bnking services in Surabaya. The variables that affect social influence, bank’s 

credibility, and performance expectancy toward customers’s intention to use internet banking. 

The data presented in this study are based on 100 questionnaires collected from bank customers 

using judgement sampling method. Collecting data using a questionnaire instrument with a 5 

point Likert scale. Hypothesis testing is performed by multiple linear regression. The research 

showing that partial the social influence and bank’s credibility have positive but have no 

significant impact while performance expectancy has positive and significant effect. 

Simultaneously social influence, credibility’s bank, and performance expectancy have positive 

significant impact toward customer’s intention to use internet banking. 

 

Keywords : Social Influence, Bank’s Credibility, Performance Expectancy, and Intention To 

Use   

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Saat ini dunia perbankan sedang 

melakukan inovasi layanan berbasis internet 

untuk memudahkan nasabah dalam 

bertransaksi yaitu internet banking. Inovasi 

layanan ini harus diimbangi dengan minat 

nasabah dalam menggunakan internet 

banking. Minat menggunakan merupakan 

hal yang penting bagi suatu bank karena 

menunjukkan keinginan nasabah untuk 

menggunakan suatu produk pada waktu 

yang akan datang. Minat nasabah 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu pengaruh 

sosial, kredibilitas bank, dan harapan 

kinerja. 

Dalam hal ini, pengaruh sosial 

mengukur dampak dari keluarga, teman, 

kelompok interaksi sehari-hari dalam 

mempengaruhi minat menggunakan internet 

banking. Sedangkan kredibilitas bank 

merupakan bentuk kepercayaan dari nasabah 

terhadap bank. Disamping itu faktor harapan 

kinerja menunjukkan seberapa jauh harapan 

nasabah mengenai sistem kerja internet 

banking. Jika nasabah merasakan sistem 

kerja yang baik, memberikan hasil yang 

memuaskan, dan mempermudah nasabah 

dalam bertransaksi maka nasabah akan 

cenderung menggunakan internet banking.  
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(Karent Furst, 2000) berpendapat, 

bahwa internet banking adalah suatu bentuk 

pemanfaatan media internet oleh bank untuk 

mempromosikan dan sekaligus melakukan 

transaksi secara online, baik dari produk 

yang sifatnya konvensional maupun yang 

baru. 

Internet banking membuka paradigma 

baru, struktur baru, dan strategi yang baru 

bagi retail bank, dimana bank menghadapi 

kesempatan dan tantangan yang baru. 

Layanan internet banking memberikan 

manfaat untuk nasabah dan bank. Layanan 

ini bertujuan untuk memudahkan nasabah 

dalam melakukan transaksi perbankan 

dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya 

layanan ini nasabah tidak perlu khawatir 

akan menghabiskan waktu antri di bank 

yang tentunya akan membutuhkan tenaga 

ekstra pula. Salah satu bank yang 

menyediakan layanan jasa internet banking 

adalah bank CIMB Niaga. 

Bank CIMB Niaga memiliki fasilitas 

internet banking yaitu CIMB Clicks. CIMB 

Clicks adalah satu cara yang aman, nyaman, 

dan cepat untuk melakukan aktivitas 

perbankan lewat internet; 24 jam sehari, 7 

hari seminggu. Dengan CIMB Clicks 

nasabah bisa melihat dan mengunduh 

rincian transaksi rekening, termasuk 

deposito, kartu kredit, dan rekening 

pinjaman. Membayar tagihan-tagihan, 

membeli pulsa isi ulang untuk ponsel, listrik, 

dan hiburan. Transfer dana ke bank yang ada 

di Indonesia dan di luar negeri. Melakukan 

pembayaran dan transfer dana secara 

terjadwal agar tidak kelupaan dan terhindar 

dari denda. Mendapatkan informasi suku 

bunga dan nilai valas. 

(www.cimbniaga.com) diakses 10 

November 2015. 

Namun berdasarkan hasil survei MARS 

tahun 2013 dan belum ada perbaruan di 

tahun 2015 terungkap bahwa dari 1.710 

nasabah di 5 kota (Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, dan Medan) yang 

disurvei, sebanyak 65,3% menyatakan 

belum mengetahui internet banking.  

 

 

 
 

 

 

Gambar 1.1 

AWARENESS TERHADAP INTERNET BANKING 

Sumber : www.marsindonesia.com 

 

Selanjutnya, dilihat dari sisi kota, 

nasabah di kota Bandung yang paling aware  

sebesar 39,3%. Sedangkan peringkat kedua 

nasabah yang aware terhadap internet 

banking adalah kota Jakarta sebesar 38,9%. 

Kota Semarang menduduki posisi ketiga 

sebesar 32,5%. Sedangkan kota Surabaya 

hanya 32,0%. Dan yang paling rendah 

adalah kota Medan sebesar 28,6%. 

 

 

 

 

 

http://www.cimbniaga.com/
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Gambar 1.2 

AWARENESS TERHADAP INTERNET BANKING BERDASARKAN KOTA 

Sumber : www.marsindonesia.com yang diolah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan 

untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Sosial, Kredibilitas Bank, dan 

Harapan Kinerja terhadap Minat 

Nasabah Menggunakan Internet Banking 

Bank CIMB Niaga di Surabaya” 

 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Pengaruh Sosial 

Pengaruh Sosial adalah benturan, pengaruh 

yang mendatangkan akibat baik positif 

maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang 

ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah 

suatu keadaan dimana ada hubungan timbal 

balik atau hubungan sebab akibat antara apa 

yang mempengaruhi dengan apa yang 

dipengaruhi (Yee Yen Yuen, 2013). 

Pengaruh sosial dapat memberikan 

pengaruh kemajuan dalam kehidupan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat mengubah nilai-nilai lama 

menjadi nilai-nilai baru yang mendorong 

berbagai inovasi yang dapat memudahkan 

kehidupan masyarakat menuju perubahan 

sosial kearah modernisasi. Kemudahan itu 

bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi 

dalam bekerja berkaitan dengan penggunaan 

alat produksi yang dapat membantu 

pekerjaan.  

(Haryanto, 2012) berpendapat, bahwa 

pengaruh sosial secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu proses pergeseran 

atau berubahnya struktur/tatanan didalam 

masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih 

inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya 

untuk mendapatkan penghidupan yang lebih 

bermartabat. 

(Basu Swastha dan T. Hani Handoko, 1990 : 

91) berpendapat bahwa pengaruh sosial 

adalah memberikan tanggapan terhadap 

rangsangan lingkungan yang dapat 

mengawali atau mebimbing tingkah laku. 

 

Kredibilitas Bank 

Kredibilitas Bank memainkan peran yang 

cukup penting dalam mempengaruhi sikap 

dan keputusan membeli. Kredibilitas Bank 

sebagai seberapa  jauh konsumen percaya 

bahwa suatu perusahaan bisa merancang dan 

menghadirkan  produk serta jasa yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan (Yee Yen Yuen, 2013). 

http://www.marsindonesia.com/
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Kredibilitas Bank adalah salah satu aspek 

dalam reputasi perusahaan yang dianggap 

berpengaruh bagi keberhasilan perusahaan 

(Yee Yen Yuen, 2013).  

Kredibilitas adalah kualitas, 

kapabilitas, atau kekuatan untuk 

menimbulkan kepercayaan. Aplikasi umum 

yang sah dari istilah kredibilitas berkaitan 

dengan kesaksian dari seseorang atau suatu 

lembaga selama konferensi. Kesaksian 

haruslah kompeten dan kredibel apabila 

ingin diterima sebagai bukti dari sebuah isu 

yang diperdebatkan (Yee Yen Yuen, 2013). 

(Kotler dan Keller , 2009 : 178) berpendapat 

bahwa Kredibilitas perusahaan pada 

gilirannya bergantung pada tiga faktor : 

1. Keahlian perusahaan yaitu sejauh mana 

perusahaan terlihat mampu membuat dan 

menjual produk atau melakukan layanan 

2. Kepercayaan perusahaan yaitu sejauh 

mana perusahaan tampak termotivasi 

untuk menjadi jujur, bergantung, dan 

peka terhadap kebutuhan pelanggan. 

3. Daya tarik perusahaan yaitu sejauh mana 

perusahaan terlihat disukai, menarik, 

bergengsi, dinamik, dan lain-lain. 

Perusahaan yang dapat dipercaya akan 

terlihat baik dalam apa yang dilakukannya. 

Perusahaan tetap mengingat kepentingan 

terbaik pelanggan dan senang untuk diajak 

bekerjasama. 

 

Harapan Kinerja 

Sejauh mana seorang individu percaya 

bahwa menggunakan sistem akan membantu 

dia untuk mencapai keuntungan dalam 

kinerja pekerjaan (S. Saibaba and T. 

Naryana Murthy, 2013). Harapan adalah 

bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu 

yang diinginkan akan didapatkan atau suatu 

kejadian akan berbuah kebaikan di waktu 

yang akan datang (S. Saibaba and T. 

Naryana Murthy, 2013). 

Harapan kinerja yang diharapkan 

nasabah diyakini mempunyai peranan yang 

besar dalam evaluasi kualitas produk 

(barang dan jasa) dan kepuasan nasabah. 

Harapan kinerja pada dasarnya ada 

hubungan yang erat antara penentuan 

kualitas dan kepuasan nasabah (Tjiptono, 

1997 : 28). Kualitas layanan sebagai ukuran 

seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan 

nasabah. Apabila kinerja yang dirasakan 

sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 

maka kualitas kinerja tersebut baik dan 

sesuai harapan. Demikian juga sebaliknya, 

apabila kinerja yang dirasakan tidak sesuai 

dengan kinerja yang diharapkan maka 

kualitas kinerja tersebut buruk dan tidak 

sesuai harapan.  

Harapan kinerja selalu ada empat hal, 

pertama kebutuhan perseorangan menjadi 

faktor yang penting. Kedua word of mouth, 

bisa punya harapan tertentu karena cerita 

orang lain. Ketiga pengalaman masa lalu, 

nasabah yang sudah mempunyai 

pengalaman baik di masa lalu akan dapat 

menerima pelayanan minimal sama dengan 

yang dulu. Keempat, komunikasi eksternal 

adalah suatu usaha perusahaan untuk 

berjanji sesuatu kepada nasabah dalam 

rangka menarik nasabah (Kertajaya, 2004 : 

223). 

 

Minat Menggunakan 

(Kotler dan Keller, 2009 : 165) menjelaskan 

bahwa perilaku nasabah akan menentukan 

proses pengambilan keputusan dalam 

menggunakan suatu produk. Proses tersebut 

merupakan sebuah pendekatan penyesuaian 

masalah yang terdiri dari lima tahap yang 

dilakukan nasabah. Kelima tahap tersebut 

adalah pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi elternatif, keputusan 

menggunakan, dan perilaku pasca 

menggunakan.  

Minat adalah gejala psikologis yang 

menunjukkan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek sebab ada perasaan senang. Dari 

pengertian tersebut jelas bahwa minat itu 

sebagai pemusatan perhatian atau reaksi 
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terhadap suatu objek seperti benda tertentu 

atau situasi tertentu yang di dahului oleh 

perasaan senang terhadap objek tersebut 

(Haryanto, 2014) diakses pada 12 November 

2015. 

Minat merupakan suatu proses kejiwaan 

yang bersifat abstrak yang dinyatakan oleh 

seluruh keadaan aktivitas, ada objek yang 

dianggap bernilai sehingga diketahui dan 

diinginkan. Sehingga proses jiwa 

menimbulkan kecenderungan perasaan 

terhadap sesuatu, gairah dang keinginan 

terhadap sesuatu. Bisa dikatakan pula bahwa 

minat menimbulkan keinginan yang kuat 

terhadap sesuatu (Dahlan Syuhada, 2014) 

diakses pada 12 November 2015. 

Yudrik Jahja berpendapat, bahwa Minat 

merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan 

bawaan lahir dan dapat berubah tergantung 

pada kebutuhan, pengalaman, dan mode 

(Yudrik Jahja, 2011 : 63). 

 

Internet Banking  

(Karent Furst, 2000) berpendapat, bahwa 

internet banking adalah suatu bentuk 

pemanfaatan media internet oleh bank untuk 

mempromosikan dan sekaligus melakukan 

transaksi secara online, baik dari produk 

yang sifatnya konvensional maupun yang 

baru. 

Kelebihan internet baking adalah lebih 

menghemat biaya, nasabah bisa membuat 

banyak jadwal transaksi keuangan, nasabah 

bisa bertransaksi kapanpun dan dimanapun, 

dan nasabah dapat menghemat waktu dan 

tenaga tidak perlu repot-repot antri di bank. 

Kekurangan internet banking adalah 

nasabah harus diwajibkan mempunyai 

perangkat komputer maupun smartphone, 

bisa tiba-tiba terjadi terputusnya jaringan 

disebabkan koneksi yang kurang bagus dan 

itu akan menyebabkan terhambatnya 

transaksi nasabah karena tidak semua daerah 

di Indonesia mempunyai koneksi yang 

bagus, dan rawan pembobolan.  

 

Hubungan Pengaruh Sosial Terhadap 

Minat Menggunakan 

Menurut penelitian terdahulu  yang berjudul 

Factors Influencing The Behavioural 

Intention to Adopt Internet Banking: an 

Empirical Study in India yang dilakukan 

oleh Saibaba and T. Murthy tahun 2013 

pengaruh sosial mengukur efeknya 

dukungan organisasi dan rekan pada 

teknologi penerimaan internet banking 

(Saibaba and T. Murthy, 2013). Penerimaan 

teknologi internet banking dalam suatu 

organisasi dapat meningkatkan hubungan 

pekerja dengan pekerja lainnya dan dapat 

meningkatkan kualitas seorang pekerja. 

 Sedangkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Yee Yen Yuen tahun 2013 

yang berjudul Gender and Age Effect on 

Acceptance of Internet Banking: Cultural 

Comparison between United States and 

Malaysia, pengaruh sosial memainkan peran 

yang lebih penting dalam mempengaruhi 

internet banking penerimaan perempuan 

Amerika. Orang dewasa muda di Amerika 

lebih cenderung dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial ketika menggunakan 

internet banking. Pengaruh sosial memiliki 

peran yang lebih penting dalam 

mempengaruhi internet banking. 

 

Hubungan Kredibilitas Bank Terhadap 

Minat Menggunakan 

Menurut penelitian terdahulu yang 

dilakukan Yee Yen Yuen tahun 2013 yang 

berjudul Gender and Age Effect on 

Acceptance of Internet Banking: Cultural 

Comparison between United States and 

Malaysia, kredibilitas dirasakan adalah 

prediktor penting dari niat perilaku untuk 

menggunakan layanan internet banking. 

Peningkatan kredibilitas dirasakan 

selanjutnya akan meningkatkan pengguna 

internet banking.  
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Kredibilitas mempunyai pengaruh 

penting karena antara nasabah dan petugas 

bank tidak saling bertatap muka, oleh sebab 

itu dibutuhkan rasa percaya tersebut. 

Semakin nasabah tersebut mempunyai 

kepercayaan maka rasa kredibilitas akan 

semakin tinggi pula sehingga nasabah 

berminat untuk menggunakan internet 

baking. 

 

Hubungan Harapan Kinerja Terhadap 

Minat Menggunakan 

Menurut penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Yee Yen Yuen tahun 2013 

yang berjudul Gender and Age Effect on 

Acceptance of Internet Banking: Cultural 

Comparison between United States and 

Malaysia, perempuan Malaysia menganggap 

harapan kinerja memfasilitasi kondisi 

penting dalam mempengaruhi minat nasabah 

menggunakan internet banking. Orang 

dewasa setengah baya dari Malaysia 

memiliki niat perilaku secara signifikan 

lebih tinggi untuk menggunakan layanan 

internet banking. 

Sedangkan menurut penelitian yag 

berjudul Factors Influencing The 

Behavioural Intention to Adopt Internet 

Banking: an Empirical Study in India  yang 

dilakukan oleh Saibaba and T. Murthy tahun 

2013, harapan mengusulkan bahwa 

seseorang individu akan memutuskan untuk 

berperilaku atau bertindak dengan cara 

tertentu karena mereka termotivasi untuk 

memilih perilaku dan mereka mengharapkan 

hasilnya. Pada dasarnya, harapan pemilihan 

perilaku ditentukan oleh keinginan hasil 

kinerja internet banking yang baik (S. 

Saibaba and T. Naryana Murthy, 2013). 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Rosady Ruslan (2010 : 133) mendefinisikan 

Populasi adalah “Data yang diteliti yang 

berkaitan dengan sekelompok orang, 

kejadian atau semua yang mempunyai 

karakteristik tertentu”. Populasi penelitian 

ini adalah nasabah bank CIMB Niaga di 

Surabaya. 

Sedangkan teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

non probabilitas. Rosady Ruslan 

berpendapat, bahwa non probabilitas  yaitu 

(pengambilan sampel tidak berdasarkan 

peluang) teknik yang tidak memberikan 

peluang (kesempatan) yang sama bagi setiap 

unsur-unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Rosady Ruslan, 

2010 : 156). Adapun penarikan sampel non 

propabilitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara judgement sampling. Rosady 

Ruslan berpendapat, bahwa judgement 

sampling yaitu peneliti menggunakan 

pertimbangan berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu agar benar-benar sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan (Rosady Ruslan, 

2010 : 158). Anggota populasi akan dipilih 

oleh peneliti. Sehingga, tidak ada populasi 

lain untuk menjadi sampel diluar  

pertimbangan peneliti. Adapun jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian 

sejumlah 100 responden.  

Responden harus memiliki  kriteria tertentu, 

adapun kriteria sampel dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Warga negara Indonesia. 

2. Nasabah bank CIMB Niaga di Surabaya. 
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3. Berusia diatas 19  tahun. 

4. Yang belum menggunakan internet 

banking bank CIMB Niaga. 

 

Data Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner. 

Kuesioner merupakan pernyataan peneliti 

dan jawaban responden dapat dilakukan 

dengan bentuk kuesioner lembaran 

tertulis/tercetak (Rosady Ruslan, 2010 : 

166). Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden, yakni tahap pertama dengan 

membagikan lembar kuesioner kepada 

responden, kemudian tahap berikutnya 

dengan menjelaskan pada responden tentang 

cara pengisian kuesioner apabila ada yang 

kurang dipahami, selanjutnya responden 

menjawab pertanyaan yang diajukan pada 

lembar kuesioner setelah itu kuesioner yang 

telah diisi oleh responden dikumpulkan 

untuk kemudian diseleksi dan diolah oleh 

peneliti.  

Langkah – langkah yang akan dilakukan 

dalam pengumpulan data yaitu : 

1. Menyebarkan kuesioner kepada sampel 

yang sesuai kriteria. 

2. Menemui calon responden dan 

mengklarifikasi karakteristik responden. 

3. Responden mengisi lembar kuesioner 

yang diajukan peneliti. 

4. Kuesioner yang telah diisi responden 

kemudian akan dioleh dan dianalisis. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel dependen 

yaitu minat menggunakan dan variabel 

independen terdiri dari pengaruh sosial, 

kredibilitas bank, dan harapan kinerja.  

 

Definisi Operasional Variabel 

 

Pengaruh Sosial 

Yang dimaksud dengan Pengaruh Sosial 

pada penelitian ini adalah pendapat nasabah 

tentang kemampuan lingkungan sosial yang 

mempengaruhi nasabah untuk menggunakan 

internet banking Bank CIMB Niaga. 

Indikator pengaruh sosial ini meliputi : 

1. Pengaruh kelompok interaksi sehari -hari 

atau teman dalam minat penggunaan 

internet banking 

2. Pengaruh anggota keluarga dalam minat 

penggunaan internet banking 

3. Penggunaan internet banking sebagai 

simbol status dalam bersosial 

4. Internet banking dapat memudahkan 

aktivitas sosial. 

 

Kredibilitas Bank 

Kredibilitas Bank dalam penelitian ini 

adalah pendapat nasabah tentang seberapa  

jauh nasabah percaya bahwa Bank CIMB 

Niaga bisa merancang dan menghadirkan  

produk serta jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Kredibilitas Bank yang dirasakan itu diukur 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Bank CIMB Niaga selalu menepati 

janjinya untuk menghadirkan pelayanan 

internet banking yang baik 

2. Keamanan internet banking yang 

diberikan bank CIMB Niaga 

3. Kemudahan  internet banking yang 

diberikan bank CIMB Niaga 

4. Bank CIMB Niaga mampu memberikan 

perbedaan atau keunggulan dari internet 

banking bank lain. 

 

Harapan Kinerja 

Yang dimaksud dengan Harapan Kinerja 

pada penelitian ini adalah pendapat nasabah 

tentang bagaimana harapannya mengenai 

kinerja internet banking yang diharapkan 

dan yang dapat membantu aktivitas nasabah 

sehari-hari. Indikator pengaruh sosial ini 

meliputi: 

1.  Internet banking membantu 

meningkatkan produktivitas nasabah 
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2. Bertransaksi melalui internet banking 

adalah cara bertransaksi yang lebih baik 

daripada cara sebelumnya 

3. Internet banking membuat pekerjaan 

nasabah terutama dalam bidang 

perbankan cepat selesai 

 

Minat Menggunakan 

Minat nasabah menggunakan adalah suatu 

hasil dari proses dimana nasabah melakukan 

penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan 

dan memilih salah satu atau lebih alternatif 

yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Indikator minat 

menggunakan ini meliputi: 

1. Berniat menggunakan internet banking 

bank CIMB Niaga 

2. Menyukai bertransaksi melalui internet 

banking bank CIMB Niaga 

3. Akan mencoba bertransaksi melalui 

internet banking bank CIMB Niaga  

    

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel Hasil Uji Deskriptif 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel uji deskriptif dapat dilihat 

bahwa Pengaruh Sosial, nilai rata-rata 

totalnya masuk dalam interval 4.2 < x ≤ 5 

yaitu masuk pada kategori “Sangat Setuju”. 

Artinya nasabah bank CIMB Niaga di 

Surabaya terpengaruh oleh kehidupan sosial 

Variabel Indikator Mean Ket. Variabel Indikator Mean Ket. 

Pengaruh 

Sosial 

X1_1 4.44 
Sangat 

Setuju 

Harapan 

Kinerja 

X3_1 4.21 
Sangat 

Setuju 

X1_2 4.46 
Sangat 

Setuju 
X3_2 4.28 

Sangat 

Setuju 

X1_3 4.03 Setuju X3_3 4.36 
Sangat 

Setuju 

Total 4.31 
Sangat 

Setuju 
Total 4.28 

Sangat 

Setuju 

Kredibilitas 

Bank 

X2_1 4.03 
Sangat 

Setuju 

Minat 

Menggunakan 

Y_1 4.42 
Sangat 

Setuju 

X2_2 3.75 Setuju Y_2 4.45 
Sangat 

Setuju 

X2_3 3.87 Setuju Y_3 4.36 
Sangat 

Setuju 

X2_4 3.85 Setuju Total 4.41 
Sangat 

Setuju 

Total 3.87 Setuju 
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dalam minatnya menggunakan internet 

banking, seperti dipengaruhi oleh kelompok 

interaksi, anggota keluarga, dan ingin 

menaikkan gengsi. 

Variabel Kredibilitas Bank, nilai rata-rata 

totalnya masuk dalam interval 3.4 < x ≤ 4.2 

yaitu masuk pada kategori “Setuju”. Artinya 

nasabah bank CIMB Niaga di Surabaya 

menyetujui bila kredibilitas suatu bank itu 

penting untuk menentukan minat 

menggunakan internet banking. Seperti 

kepercayaan pada bank CIMB Niaga, 

kemudahan transaksi yang diberikan, 

jaminan keamanan, dan memberikan 

keunggulan untuk nasabah pada setiap 

transaksi. 

Sedangkan variabel Harapan Kinerja, nilai 

rata-rata totalnya masuk dalam interval 4.2 < 

x ≤ 5 yaitu masuk pada kategori “Sangat 

Setuju”. Artinya nasabah bank CIMB Niaga 

di Surabaya sangat mengharapkan 

bagaimana hasil kinerja internet banking 

bank CIMB Niaga sebelum memustukan 

untuk menggunakan internet banking bank 

CIMB Niaga. Harapan itu seperti bagaimana 

internet banking bisa meningkatkan 

produktivitas nasabah, memperbaiki cara 

bertransaksi menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, dan mebuat transaksi dapat 

diselesaikan dengan cepat. 

Variabel MinatMenggunakan, nilai rata-rata 

totalnya masuk dalam interval 4.2 < x ≤ 5 

yaitu masuk pada kategori “Sangat Setuju”. 

Artinya nasabah bank CIMB Niaga di 

Surabaya sangat berminat untuk 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga. 

 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 6.511 1.894  3.437 .001    

TOTAL_X1 .157 .116 .142 1.354 .179 .245 .137 .130 

TOTAL_X2 .105 .072 .140 1.448 .151 .170 .146 .139 

TOTAL_X3 .235 .115 .214 2.043 .044 .283 .204 .196 

a. Dependent Variable: TOTAL_Y 

Sumber : Data diolah 
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Pengaruh Sosial Terhadap Minat 

Nasabah Menggunakan Internet Banking 

Bank CIMB Niaga di Surabaya 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 

variabel pengaruh sosial yang telah 

dilakukan penelitian ini dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi pengaruh sosial terhadap 

minat menggunakan adalah berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap minat 

nasabah menggunakan internet banking 

Bank CIMB Niaga di Surabaya, karena nilai 

signifikansi pengaruh sosial terhadap minat 

menggunakan berada diatas 0.05 yaitu 

0.179. 

 Arti dari hasil tersebut adalah para 

responden memberikan respon yang positif 

tetapi tidak cukup banyak jumlah yang 

menyetujui pernyataan pada kuesioner 

mengenai minat responden menggunakan 

internet banking yang dipengaruhi oleh 

teman, anggota keluarga, dan internet 

banking bisa menaikkan gengsi. Para 

responden yang menjadi nasabah bank 

CIMB Niaga di Surabaya belum berniat 

menggunakan internet banking, belum 

tertarik bertransaksi melalui internet 

banking, dan belum ingin mencoba 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga. Alasan belum berminat tersebut 

dikarenakan kurang sosialisai dari pihak 

bank dan mendengar banyak berita bahwa 

bertransaksi di internet kurang aman. 

 Hasil ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yee Yen 

Yuuen (2013) menyatakan bahwa pengaruh 

sosial memainkan peran yang lebih tinggi 

dalam mempengaruhi penerimaan internet 

banking perempuan Amerika. Hasil 

penelitian yang positif juga didapatkan dari 

penelitian S. Saibaba and T. Naryana 

Murthy (2013) bahwa pengaruh sosial 

memiliki dampak yang signifikan terhadap 

niat nasabah dalam menggunakan internet 

banking di India. 

 Dalam hasil penelitian ini ternyata 

hasil yang didapatkan adalah positif tetapi 

tidak signifikan, seharusnya pengaruh sosial 

termasuk hal penting yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam 

menggunakan sebuah inovasi baru seperti 

internet banking.  

 Perbedaan hasil ini dapat disebabkan 

oleh responden yang sebagian besar masih 

pelajar/mahasiswa dimana mereka belum 

terlalu sering bertransaksi dan memiliki 

tabungan yang belum cukup besar, dan 

melihat teman-temannya belum banyak 

menggunakan internet banking. 

 

Pengaruh Kredibilitas Bank Terhadap 

Minat Nasabah Menggunakan Internet 

Banking Bank CIMB Niaga di Surabaya 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, variabel kredibilitas bank yang 

telah dilakukan ini dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi kredibilitas bank terhadap minat 

menggunakan adalah berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga di Surabaya, karena nilai signifikansi 

kredibilitas bank terhadap minat 

menggunakan berada diatas 0.05 yaitu 

0.151. 

 Arti dari hasil tersebut adalah para 

responden memberikan respon yang positif 

tetapi tidak cukup banyak jumlah yang 

menyetujui pernyataan pada kuesioner 

mengenai minat responden menggunakan 

internet banking yang dipengaruhi oleh 

kepercayaan terhadap bank penyelenggara, 

kemudahan bertransaksi, jaminan keamanan, 

dan keunggulan dari internet banking. Para 

responden yang menjadi nasabah bank 

CIMB Niaga di Surabaya belum berniat 

menggunakan internet banking, belum 

tertarik bertransaksi melalui internet 

banking, dan belum ingin mencoba 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga. Alasan belum berminat tersebut 

dikarenakan responden masih takut 

bertransaksi melalui internet, responden 

merasa internet  banking kurang aman 
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karena banyak berita pembobolan, dan 

responden belum menemukan keunggulan 

internet banking bank CIMB Niaga dari 

bank lain. 

 Hasil ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yee Yen Yuen 

(2013) menyatakan bahwa kredibilitas bank 

adalah prediktor penting dari perilaku minat 

untuk menggunakan internet banking. 

 Dalam penelitian ini ternyata hasil 

yang didapatkan adalah positif tetapi tidak 

signifikan, seharusnya kredibilitas bank 

merupakan hal yang penting juga karena 

kredibilitas bank menjadi dasar nasabah 

dalam mempercayai suatu lembaga dalam 

bertransaksi. 

 Perbedaan hasil ini dikarenakan oleh 

penelitian Yee Yen Yuen (2013) terdapat 

variabel moderasi yang mempengaruhi 

kredibilitas itu sendiri. Variabel moderasi 

dalam penelitian terdahulu yaitu jenis 

kelamin dan tingkatan usia. Sedangkan 

penelitian saat ini tidak terdapat variabel 

moderasi. Selain itu bertransaksi di internet 

membuat sebagian besar nasabah tidak 

terlalu berani karena nasabah tidak 

berinteraksi langsung dengan petugas bank. 

Lokasi dari penelitian terdahulu juga 

mempengaruhi karena dilakukan di dua 

Negara yaitu Malaysia dan Amerika. Jumlah 

kuesioner penelitian terdahulu juga sangat 

banyak yaitu 1200 berbeda jauh dengan 

penelitian sekarang yang hanya berjumlah 

100 kuesioner. 

 

Pengaruh Harapan Kinerja Terhadap 

Minat Nasabah Menggunakan Internet 

Banking Bank CIMB Niaga di Surabaya 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, variabel harapan kinerja yang 

telah dilakukan ini dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi harapan kinerja terhadap minat 

menggunakan adalah berpengaruh positif  

signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga di Surabaya, karena nilai signifikansi 

harapan kinerja terhadap minat 

menggunakan berada dibawah 0.05 yaitu 

0.044. 

 Arti dari hasil tersebut adalah para 

responden memberikan respon yang sangat 

positif terhadap pernyataan mengenai minat 

responden menggunakan internet banking 

yang dipengaruh oleh bertransaksi melalui 

internet baking dapat meningkatkan 

produktivitas nasabah dalam bertransaksi, 

memberikan cara yang lebih baik dari 

bertransaksi dengan cara sebelumnya,  dan 

membuat transaksi nasabah cepat selesai. 

Para responden yang menjadi nasabah bank 

CIMB Niaga di Surabaya berniat 

menggunakan internet banking, tertarik 

bertransaksi melalui internet banking, dan 

ingin mencoba menggunakan internet 

banking bank CIMB Niaga. Alasan berminat 

tersebut dikarenakan responden ingin 

memperbaiki cara bertransaksi yaitu dengan 

cara yang praktis tanpa antri di bank dan 

dapat menghemat waktu sehingga bisa 

mengerjakan pekerjaan yang lain. 

 Hasil ini sama dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Yee Yen Yuen 

(2013) yang menyatakan bahwa orang 

dewasa setengah baya Malaysia memiliki 

niat perilaku secara signifikan lebih tinggi 

untuk menggunakan layanan internet 

banking dibandingkan Amerika  (t-statistic = 

2.658, p-value = 0.008). Hasil penelitian 

yang positif juga didapat dari S. Saibaba and 

T. Naryana Murthy (2013) bahwa harapan 

kinerja memiliki dampak signifikan pada 

niat nasabah menggunakan internet banking 

(t-statistic = 0.612, p-value = 0.001). 

 Ini sama dengan teori harapan kinerja, 

sejauh mana seorang individu percaya 

bahwa menggunakan sistem akan membantu 

dia untuk mencapai keuntungan dalam 

kinerja pekerjaan. Harapan kinerja yang 

diharapkan nasabah diyakini mempunyai 

peranan yang besar dalam evaluasi kualitas 

produk (barang dan jasa) dan kepuasan 

nasabah. 
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 Koefisien regresi dari harapan 

kinerja juga dapat ditinjau bahwa nilai 

koefisien regresi dari harapan kinerja 

terhadap minat menggunakan adalah 0.235 

yang artinya jika variabel harapan kinerja 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan 

maka akan mengakibatkan kenaikan pada 

variabel terikat 0.235 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

 

Pengaruh Sosial, Kredibilitas Bank, dan 

Harapan Kinerja Terhadap Minat 

Nasabah Menggunakan Internet Banking 

Bank CIMB Niaga di Surabaya 

Pada uji F diketahui bahwa variabel 

pengaruh sosial, kredibilitas bank, dan 

harapan kinerja secara serempak memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap minat 

nasabah menggunakan internet banking 

bank CIMB Niaga di Surabaya meskipun 

secara parsial variabel pengaruh sosial dan 

kredibilitas berpengaruh positif tidak 

signifikan. 

 Berdasarkan hasil tersebut, maka 

minat nasabah menggunakan internet 

banking dipengaruhi oleh tiga macam 

bentuk variabel yaitu pengaruh sosial, 

kredibilitas bank, dan harapan kinerja. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi minat nasabah 

menggunakan internet banking bank CIMB 

Niaga di Surabaya.  

 Hal tersebut disetujui pula oleh 

responden dengan menyetujui kuesioner 

yang menyatakan bahwa responden sudah 

berniat, tertarik, dan akan mencoba 

bertransaksi melalui internet banking. 

 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan : 

1. Berdasarkan uji F (simultan) 

Keseluruhan variabel bebas yaitu pengaruh 

sosial, kredibilitas bank, dan harapan kinerja 

mempunyai pengaruh signifikan positif 

terhadap minat nasabah menggunakan 

internet banking bank CIMB Niaga di 

Surabaya. 

2. Berdasarkan uji t (parsial)  

a. Pengaruh Sosial secara parsial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking bank 

CIMB Niaga di Surabaya 

b Kredibilitas Bank secara parsial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking bank 

CIMB Niaga di Surabaya 

c. Harapan Kinerja secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking bank 

CIMB Niaga di Surabaya. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

penelitian kali ini memiliki beberapa 

keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini 

antara lain:  

1. Terdapat kendala yang bersifat 

situasional yaitu pengisian kuesioner 

yang dapat mempengaruhi jawaban 

responden, seperti responden tidak ingin 

menuliskan data pribadi secara lengkap 

dan kurang telitinya responden dalam 

membaca pernyataan di dalam 

kuesioner. 

2. Penelitian ini tidak dapat dilakukan di 

area bank karena tidak diizinkan oleh 

pihak bank. Sehingga peneliti 

melakukan penyebaran kuesioner di area 

luar kampus Perbanas, kerabat yang 

menggunakan rekening CIMB Niaga, 

dan area rumah tangga. 

 

Dengan pertimbangan keterbatasan yang 

dimiliki maka dapat diajukan beberapa saran 

bagi penelitian selanjutnya yang dapat 
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dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

lain yang berkepentingan. 

1. Bagi Bank CIMB Niaga Surabaya 

Pada variabel kredibilitas bank yang 

mendapatkan hasil berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap minat nasabah 

menggunakan internet banking 

menunjukkan bahwa nasabah butuh rasa 

aman dan percaya pada sistem layanan 

yang baru. Kredibilitas bank dari 

internet banking misalnya lebih 

meningkatkan memperbarui tampilan 

website, menjaga keamanan data 

nasabah, memperbaiki jaringan internet 

agar tidak terjadi terputusnya jaringan 

sewaktu nasabah bertransaksi, 

meningkatkan promosi mengenai 

keunggulan menggunakan internet 

banking, dan memberikan hal yang 

berbeda antara nasabah bertransaksi di 

bank dan di internet banking. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas area / wilayah survey 

kuesioner sehingga gambaran responden 

nasabah CIMB Niaga akan lebih luas. 

Sebaiknya peneliti selanjutnya 

menambahkan variabel yang terkait 

dengan variabel pengaruh sosial, 

kedibilitas bank, dan harapan kinerja. 
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