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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian saat ini merujuk pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi dalam penelitian ini berfokus 

pada pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi 

resiko terhadap penggunaan internet banking nasabah bank Mandiri di Surabaya. 

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel-variabel 

yang terkait dengan penggunaan internet banking. 

1. Perkins, Ed-Zilla Daniel dan Annan, Jonathan (2013) 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

yang dilakukan oleh Perkins dan Annan dengan judul penelitian “Factor 

Affecting the Adoption of Online Banking in Ghana: Implication for Bank 

Managers” pada tahun 2013 tersebut menyatakan bahwa pengguna internet di 

Ghana terus meningkat dan semua indikasi menunjuk ke arah kemungkinan 

penerapannya di online banking menjadi sukses. Namun, adopsi online banking 

yang akan datang menyebabkan perekonomian menghadapi keraguan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi online 

banking di Ghana. Untuk menyamaratakan temuannya, Perkinz dan Annan 

menggunakan pendekatan multi studi kasus untuk membantu mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi adopsi online banking. Analisis data dengan 

menggunakan analisis regresi dalam software SPSS untuk menghasilkan hasil 

ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi asli TAM (Technology 
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Acceptance Model) yaitu Persepsi manfaat, Persepsi kemudahan penggunaan 

serta ekstensi dukungan pemerintah, kepercayaan dan keamanan semua 

signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk mengadopsi online banking. 

Implikasi untuk pihak bank bahwa mereka harus berkonsentrasi pada promosi 

dan kemajuan yang diperoleh dari biaya transaksi yang lebih rendah, suku bunga 

deposito yang tinggi antara lain yang direalisasikan dari penggunaan online 

banking yang terkait untuk kemudahan penggunaan. 

 

 

 

 

 

Sumber: Perkins dan Annan (2013) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN PERKINS DAN ANNAN (2013) 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi untuk 

manajer bank untuk berkonsentrasi pada promosi dan kemajuan payback seperti 

biaya transaksi yang lebih rendah dan suku bunga deposit yang tinggi. Selain itu 

bank juga harus meningkatkan kepercayaan nasabah untuk meningkatkan niat 

mereka pada online banking. Karena kepercayaan dan keamanan ditemukan 

signifikan untuk menentukan keputusan nasabah untuk menggunakan online 

banking. 
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variabel yang sama pada penelitian sebelumnya yaitu persepsi manfaat dan 

persepsi kemudahan penggunaan. Persamaan lainnya terletak pada instrument 

penelitian yang sama-sama menggunakan Kuisioner. 

2. Faiz M. Shaikh, Zahid Hussain Kazi dan Dr. Ambreen Khaskheley 

(2014)  

 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

yang dilakukan oleh Faiz dan Ambreen dengan judul penelitian “Factors 

Influence the Adoption of Online Banking Services in Hyderabad” pada tahun 

2014 tersebut menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi 

layanan online banking di Hyderabad. Data dikumpulkan dari 200 responden 

yang menggunakan praktek online banking di Hyderabad Sindh-Pakistan dengan 

menggunakan teknik random sederhana. Sebuah Angket struktural dikembangkan 

untuk keandalan dan validitas data. Dalam penelitian ini data variabel 

independen, variabel dependen dan tergantung yang mengumpulkan dari nasabah 

bank yang berbeda dari Hyderabad. Kuisioner telah digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari responden. Untuk pengukuran, peneliti akan 

mengukur respon responden dengan bantuan skala likert 5 point. Mulai dari (1 = 

sangat tidak setuju, sampai 5 = sangat setuju). Hal itu terungkap bahwa model 

diuji dengan jelas bahwa penggunaan online banking dipengaruhi oleh saluran 

kemudahan, persepsi resiko, persepsi keamanan, pengetahuan internet sebelum 

dan informasi pada online banking. Hasil ini juga menentukan bahwa faktor 

demografi juga berdampak signifikan pada online banking. Akhirnya, tulisan ini 

menunjukkan bahwa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk 

menggunakan internet banking sangat penting untuk para praktisi yang 
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merencanakan dan mempromosikan bentuk-bentuk baru dari perbankan di pasar 

yang kompetitif saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Faiz, Zahid dan Ambreen (2014) 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN FAIZ, ZAHID DAN AMBREEN (2014)  
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Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU 

DENGAN PENELITIAN SEKARANG 

KETERANGAN 
Perkins, Ed-Zilla Daniel, 

Annan, Jonathan (2013) 

Faiz M.Shaikh, Zahid 

Hussain Kazi, 

Ambreen Khaskheley 

(2014) 

Risky Perdita Sari 

(2017) 

Judul 

Factor Affecting the 

Adoption of Online Banking 

in Ghana: Implications for 

Bank Managers 

Factors Influence the 

Adoption of Online 

Banking Services in 

Hyderabad 

Pengaruh Persepsi 

manfaat, kemudahan, 

dan resiko terhadap 

penggunaan Internet 

Banking nasabah bank 

Mandiri di Surabaya 

Variable Terikat Adopsi Online Banking 
Adopsi layanan Online 

Banking 

Penggunaan Internet 

Banking 

Variabel 

Moderasi 

 

- 
Jenis kelamin, umur, 

pendidikan, pendapatan 

 

- 

Variabel Bebas 

Persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan penggunaan, 

Dukungan pemerintah,  

Kepercayaan dan Keamanan 

Saluran kemudahan, 

Informasi tentang 

Online Banking, 

Pengetahuan internet 

terdahulu, Persepsi 

Keamanan dan Persepsi 

resiko 

Persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan 

penggunaan, dan 

persepsi resiko. 

Lokasi Ghana Hyderabad Surabaya, Indonesia 

Ukuran Sampel 120 200 74 

Teknik Sampling Purposive sampling Simple random Accidental sampling 

Instrumen 

Penelitian 
Kuisioner Kuisioner Kuisioner 

Teknik Analisis ANOVA Regresi Linier Berganda 
Regresi Linier 

Berganda 

Hasil Analisis 

Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

implikasi untuk manajer 

bank untuk berkonsentrasi 

pada promosi dan kemajuan 

payback seperti biaya 

transaksi yang lebih rendah 

dan suku bunga deposit 

yang tinggi. Selain itu bank 

juga harus meningkatkan 

kepercayaan nasabah untuk 

meningkatkan niat mereka 

pada online banking. Karena 

kepercayaan dan keamanan 

ditemukan signifikan untuk 

menentukan keputusan 

nasabah untuk 

menggunakan online 

banking. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi niat 

untuk menggunakan 

internet banking sangat 

penting untuk para 

praktisi yang 

merencanakan dan 

mempromosikan bentuk-

bentuk baru dari 

perbankan di pasar yang 

kompetitif saat ini. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

persepsi manfaat, 

kemudahan 

penggunaan, dan 

resiko secara bersama-

sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

penggunaan internet 

banking Bank Mandiri 

di Surabaya. 

Diharapkan dapat 

memberikan kontribusi 

terhadap Bank 

khususnya Bank 

Mandiri, agar dapat 

memberikan pelayanan 

yang lebih cepat dan 

mudah bagi para 

nasabahnya. 

Sumber: Perkins Ed-Zilla (2013), Faiz Zahid Ambreen (2014) dan diolah   
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2.2 Landasan Teori 

Hasil dari penelitian terdahulu ini memberikan pengetahuan yang 

meluas mengenai variabel-variabel yang terkait dengan penggunaan internet 

banking. Tidak semua variabel digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

ini hanya menggunakan variabel persepsi manfaat, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan persepsi resiko. Alasan menggunakan variabel ini, semata-mata 

karena ingin menguji pengaruh secara langsung antara persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap penggunaan internet 

banking. 

2.2.1 Penggunaan Internet Banking 

Internet banking adalah fasilitas yang dipergunakan oleh bank untuk 

mempermudah pelayanan perbankan dalam penggunaan teknologi internet dan 

salah satu strategi perbankan untuk dapat bersaing dalam pelayanan yang akan 

diberikan kepada nasabah. Internet banking adalah salah satu fasilitas yang 

digunakan perbankan dalam memanfaatkan teknologi informasi yaitu internet. 

Tujuan dari internet banking sebagai salah satu alat yang melayani masyarakat 

agar kegiatan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien. 

Menurut Hadri dan Dwi (2007;127) Internet banking merupakan suatu 

bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan 

sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya 

konvensional maupun yang baru. Kehadiran internet banking telah menyebabkan 

efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha bank yang sangat tinggi. Internet 

banking memiliki tiga tahap pelayanan yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu 



16 
 

layanan informasi (informational) dimana bank hanya menye-diakan informasi 

jasa keuangan dalam websitenya, komunikasi (communicational) dimana dalam 

website tersebut juga memungkinkan nasabah untuk dapat berkomu-nikasi 

dengan bank, transaksi (transact-ttional/advance) dimana sudah memung-kinkan 

nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan virtual seperti, transfer 

dana, pengecekan saldo ataupun jenis pembayaran lainnya. 

Manfaat internet banking ialah untuk mempermudah nasabah dalam 

menjalankan transaksi perbankannya diantaranya yaitu: 

1) Melihat saldo rekening tanpa perlu ke bank 

2) Pengiriman uang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam  

3) Transfer antar bank 

4) Pembayaran rekening listrik, air, beli tiket pesawat atau kereta api, TV kabel, 

internet dan sebagainya 

5) Melihat mutasi rekening 

6) Tidak perlu lagi diribetkan dengan pembayaran dengan metode klasik 

7) Transaksi-transaksi lebih mudah, cepat dan bernilai professional. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh nasabah apabila hendak 

melakukan transaksi dengan menggunakan internet banking antara lain : 

1. Jangan pernah memberitahukan user ID dan PIN (Personal Identification 

Number) kepada siapapun termasuk karyawan dan petugas bank. 

2. Jangan meminjamkan key token transaksi kepada orang lain. 

3. Jangan mencatat ID ditempat yang mudah diketahui oleh orang lain. 
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4. Gunakan user ID dan PIN secara hati-hati agar tidak terlihat dan diketahui 

orang lain. 

5. Pastikan telah mengakses alamat situs bank yang ditujui dengan benar. 

6. Pahami dengan baik situs bank yang akan digunakan untuk bertransaksi. 

2.2.2  Persepsi Manfaat 

Persepsi manfaat adalah kemanfaatan dari penggunaan internet 

banking dapat meningkatkan kinerja, dan kinerja orang yang menggunakannya. 

Kemanfaatan dalam internet banking merupakan manfaat yang diperoleh atau 

diharapkan oleh para nasabah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Karenanya tingkat kemanfaatan internet banking mempengaruhi sikap nasbah 

terhadap sistem tersebut. 

Manfaat menggunakan internet banking yaitu dalam melakukan 

kegiatannya keamanan terjamin, biaya murah dan penggunaan internet yang cepat. 

Sedangkan orang yang menggunakan internet akan lebih bersemangat, tidak 

mudah putus asa dan membantu memperlancar pekerjaannya. Manfaat 

menggunakan internet banking lainnya yaitu dapat meningkatkan kinerja dan 

dalam pekerjaan telah berdampak baik yang bisa meningkatkan produktifitas. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wadie Nasri (2011), manfaat 

yang dirasakan terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, diantaranya: 

1. Kemudahan  

Nasabah akan merasa lebih mudah apabila bertransaksi di Bank dengan 

menggunakan layanan internet banking, nasabah tidak harus datang ke Bank 

terlebih dahulu apabila ingin melakukan transaksi. 
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2. Bermanfaat  

Bertransaksi menggunakan layanan internet banking memberikan manfaat 

yang positif untuk nasabah 

3. Menguntungkan  

Nasabah akan diuntungkan oleh Bank apabila menggunakan layanan internet 

banking. 

2.2.3  Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan menurut Davis dalam Perkins 

(2013;96) merupakan sebuah level dimana seseorang yang memiliki potensi 

dalam teknologi percaya bahwa sebuah teknologi atau sebuah sistem yang 

potensial tidak membutuhkan usaha. Roger dalam Raies Ahmad (2013:69) 

menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan sejauh mana 

teknologi inovatif dianggap tidak sulit untuk dipelajari, dipahami dan 

dioperasikan. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan teknologi 

informasi (TI) dan kemudahaan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan 

keinginan pemakai.  

TAM berpendapat bahwa persepsi kemudahan penggunaan adalah 

salah satu penentu utama penerimaan sistem informasi. Dalam TAM, faktor 

persepsi kemudahan penggunaan teknologi dan persepsi terhadap daya guna 

sebuah 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 
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suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang 

untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. 

2.2.4  Persepsi Resiko 

Persepsi resiko adalah ketika resiko lebih mendominasi daripada 

kepercayaan maka nasabah tidak berminat menggunakan internet banking dan 

akan membuat bank mengeluarkan banyak biaya untuk membuka ATM, kantor 

cabang, dan lain-lain. Sebaliknya ketika resiko yang akan dialami semakin kecil 

maka semakin besar pula kepercayaan nasabah untuk menggunakan internet 

banking dan bank tidak merasa sia-sia mengeluarkan biaya yang besar dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Salah satu resiko terbesar penggunaan internet banking adalah 

ancaman hacker dan penyalahgunaan rekening nasabah. Jika tidak dilindungi 

dengan system proteksi yang memadai dan berlapis maka hal ini akan menjadi 

ancaman yang serius bagi pihak perbankan, karena nasabah akan enggan 

melakukan transaksi melalui internet banking. Akan tetapi resiko penggunaan 

internet banking juga semakin mudah dipahami dengan adanya kemudahan akses 

informasi melalui internet tentang penyalahgunaan layanan perbankan seperti 

cracking, skimming, dan hacking melalui ATM, kartu kredit, dan internet banking 

menurut Wadie Nasri (2011). Dalam penelitian ini indikator resiko yaitu 

rendahnya penipuan transaksi melalui internet, merasa bebas dalam mengirimkan 

pesan pribadi pada saat melakukan transaksi internet banking, nasabah yakin akan 

keamanan transaksi dalam menggunakan internet banking. Bank melakukan 

tindakan tersebut untuk memperkecil resiko dari penggunaan internet banking, 
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diharapkan tindakan yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil resiko akan 

berdampak positif pada minat nasabah untuk menggunakan teknologi yang 

ditawarkan. 

2.2.5  Hubungan Antar Variabel 

a. Persepsi Manfaat terhadap Penggunaan Internet Banking 

Teknologi dikatakan bermanfaat bagi nasabah apabila nasabah 

tersebut mempunyai minat untuk menggunakannya karena dirasakan bahwa 

teknologi akan mempermudah kinerjanya. Manfaat dalam internet banking 

merupakan kemampuan yang diperoleh atau diharapkan oleh para nasabah dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Karenanya tingkat kemanfaatan internet 

banking mempengaruhi sikap nasbah terhadap sistem tersebut. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wadie Nasri (2011), manfaat 

yang dirasakan terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, diantaranya: 

1. Kemudahan  

Nasabah akan merasa lebih mudah apabila bertransaksi di Bank dengan 

menggunakan layanan internet banking, nasabah tidak harus datang ke Bank 

terlebih dahulu apabila ingin melakukan transaksi. 

2. Bermanfaat  

Bertransaksi menggunakan layanan internet banking memberikan manfaat 

yang positif untuk nasabah 

3. Menguntungkan  

Nasabah akan diuntungkan oleh Bank apabila menggunakan layanan internet 

banking. 
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Pada konteks penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manfaat internet 

banking yaitu dalam melakukan kegiatannya keamanan terjamin, biaya murah dan 

penggunaan internet yang cepat. Sedangkan orang yang menggunakan internet 

akan lebih bersemangat, tidak mudah putus asa dan membantu memperlancar 

pekerjaannya. Manfaat menggunakan internet banking lainnya yaitu dapat 

meningkatkan kinerja dan dalam pekerjaan telah berdampak baik yang bisa 

meningkatkan produktifitas. 

b. Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Penggunaan Internet 

Banking 

 

Persepsi kemudahan penggunaan menurut Davis dalam Perkins 

(2013;96) merupakan sebuah level dimana seseorang yang memiliki potensi 

dalam teknologi percaya bahwa sebuah teknologi atau sebuah sistem yang 

potensial tidak membutuhkan usaha. Dan sejauh mana teknologi inovatif dianggap 

tidak sulit untuk dipelajari, dipahami dan dioperasikan. Konsep ini mencakup 

kejelasan tujuan penggunaan teknologi informasi (TI) dan kemudahaan 

penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. 

Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan TI dan kemudahan 

penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam TAM, 

faktor persepsi kemudahan penggunaan teknologi dan persepsi terhadap daya 

guna sebuah 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. 
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c. Persepsi Resiko terhadap Penggunaan Internet Banking 

Persepsi resiko adalah ketika resiko lebih mendominasi daripada 

kepercayaan maka nasabah tidak berminat menggunakan internet banking dan 

akan membuat bank mengeluarkan banyak biaya untuk membuka ATM, kantor 

cabang, dan lain-lain. Sebaliknya ketika resiko yang akan dialami semakin kecil 

maka semakin besar pula kepercayaan nasabah untuk menggunakan internet 

banking dan bank tidak merasa sia-sia mengeluarkan biaya yang besar dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Salah satu resiko terbesar penggunaan internet banking adalah 

ancaman hacker dan penyalahgunaan rekening nasabah. Jika tidak dilindungi 

dengan system proteksi yang memadai dan berlapis maka hal ini akan menjadi 

ancaman yang serius bagi pihak perbankan, karena nasabah akan enggan 

melakukan transaksi melalui internet banking. Akan tetapi resiko penggunaan 

internet banking juga semakin mudah dipahami dengan adanya kemudahan akses 

informasi melalui internet tentang penyalahgunaan layanan perbankan seperti 

cracking, skimming, dan hacking melalui ATM, kartu kredit, dan internet 

banking (menurut Wadie Nasri 2011). 

Jika resiko itu meningkat dari sekedar informasi sampai pada 

keputusan pembelian produk (transaksi), resiko diasosiasikan dengan 

kepercayaan. Tindakan yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil resiko dari 

penggunaan internet banking, diharapkan tindakan yang dilakukan oleh bank itu 

untuk memperkecil resiko. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Dari penelitian ini dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: 

  H1  

  

   

    H2    H4   

  

  

 

  H3 

 

 

  

Sumber: Risky Perdita Sari (2017) 

 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang didukung dengan 

teori-teori yang relevan, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H1 : Persepsi manfaat berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking nasabah bank Mandiri di Surabaya 

H2 :  Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan 

internet banking nasabah bank Mandiri di Surabaya  

H3 :  Persepsi resiko berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan internet 

banking nasabah bank Mandiri di Surabaya. 

Persepsi Manfaat 

(X1) 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan (X2) 

Persepsi Resiko 

(X3) 

Penggunaan 

Internet Banking 

(Y) 
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H4 :  Persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi resiko berpengaruh 

signifikan positif terhadap penggunaan internet banking nasabah bank 

Mandiri di Surabaya. 

 


