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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu yang 

sangat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan acuan. Penelitian tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh : 

2.1.1 Shahram Gilaninia, Mohammad Taleghani, Taher Taheri, Sayyed 

Javad Mousavian (2011) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shahram Gilaninia, Mohammad Taleghani, 

Taher Taheri, Sayyed Javad dengan judul Study of Effective Factors on Customers 

Trust in Electronic Banking Service. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara faktor – faktor efektif pada kepercayaan nasabah 

terhadap layanan electronic banking di Bank Meili kota Ardabil, yang dilatar 

belakangi oleh semakin meningkatnya pengguna layanan e-banking. Variabel – 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1).Persepsi keamanan, 

(2).Persepsi manfaat, (3).Persepsi kerahasiaan, (4).Kepuasan pelanggan, dan 

(5).Pelanggan percaya pada layanan e-banking. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner, sampel yang diperoleh sebanyak 392 responden nasabah 

Bank Meili di kota Ardabil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dimana variabel bebas yaitu Persepsi 
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manfaat, persepsi keamanan dan kerahasiaan, Kepuasan pelanggan, sedangkan 

variabel terikat yaitu Pelanggan percaya pada layanan e-banking.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gilaninia et al. dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang juga ingin meneliti tentang Bank dan 

juga ingin mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah pada 

layanan e-banking, dan variabel yang digunakan juga menggunakan persepsi 

keamanan, persepsi manfaat, persepsi keamanan dan kerahasiaan, kepuasan nasabah 

terhadap kepercayaan nasabah dalam layanan e-banking. Metode pengumpulan data 

sama menggunakan kuesioner. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

penelitian dilakukan di Surabaya, dan penelitian sekarang fokus kepada ingin 

mengetahui masalah kepercayaan nasabah pada layanan e-banking di Bank Mandiri 

yang ada wilayah Surabaya. Teknik yang digunakan penelitian terdahulu 

menggunakan analisis data Correlation coeffient dan Multiple regression, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan teknik analisis data Partial Least Square. Untuk 

teknik sampling penelitian terdahulu menggunakan Random Sampling, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan Purposive Sampling. Berikut merupakan kerangka 

pemikiran penelitian yang dilakukan oleh Shahram Gilaninia et al., 2011. 
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Sumber : Shahram Gilaninia, et, al., (2011) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Shahram Gilaninia, et, al., (2011) 

 

2.1.2 Asad Ilyas, Rizwan Qaiser Danish, Hammad Nasir, Fida Hussain, 

Muhammad Rizwan Malik, Saleha Munir  (2013) 

Penelitian ke dua ini bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan pelanggan pada e-

banking di Pakistan. Adapun variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah (1) Persepsi manfaat, (2) Persepsi kemudahan, (3) Persepsi kenyamanan, (4) 

Informasi pada e-banking, (5) Keamanan dan kerahasiaan,  dan (6) Penggunaan e-

banking. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan 

kepada 319 responden di dua ibu kota besar Pakistan. Tanggapan responden cukup 

dihargai dan tingkat respon sekitar 65%. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

adalah penerimaan layanan e-banking di Pakistan dipengaruhi dengan seberapa 

banyak informasi yang tersedia dan juga manfaat yang ada dalam layanan e-banking, 

selain itu keamanan dan kerahasiaan sangat berpengaruh terhadap penerimaan e-

banking.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asad Ilyas et al. dengan 

penelitian sekarang yaitu sama – sama bertujuan untuk mengetahui tentang e-banking 

Persepsi Keamanan 

Persepsi Manfaat 

Persepsi Kerahasiaan 

Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan percaya 

pada layanan e-

banking 
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di suatu Bank dan juga menggunakan variabel yang sama yaitu persepsi manfaat, 

variabel keamanan dan juga variabel kerahasiaan, kemudian teknik analisis data sama 

– sama penggunakan Purposive Sampling. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu penelitian dilakukan di Negara Indonesia wilayah Surabaya, 

penelitian terdahulu dilakukan di Pakistan dan penelitian sekarang fokus kepada ingin 

mengetahui masalah kepercayaan terhadap pengguna layanan e-banking Bank 

Mandiri yang ada wilayah Surabaya. Penelitian jurnal kedua ini menggunakan teknik 

analisis data Analisi regresi dan Analisis korelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Asad Ilyas, et al., (2013) 

 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran Asad Ilyas, et al., (2013) 
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Persepsi Kemudahan 

Persepsi Kenyamanan 

Informasi pada e-banking 

Keamanan dan 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 

Keterangan Shahram 

Gilaninia, M. 

Taleghani, Taher 

Taheri, Sayyed 

Javad Mousavian 

(2011) 

Asad Ilyas, Rizwan 

Qaiser Danish, 

Hammad Nasir, 

Fida Hussain, M. 

Rizwan Malik(2013) 

Ratna 

Purnami(2015) 

Judul Study of Effective 

Factors on 

Customers Trust in 

Electronic Banking 

Service 

Factors Affecting the 

Customer Acceptance 

of E-banking in 

Pakistan 

Pengaruh persepsi 

manfaat, persepsi 

keamanan dan 

kerahasiaan, 

kepuasan nasabah 

terhadap 

kepercayaan 

nasabah pada 

layanan e-banking 

Bank Mandiri di 

Surabaya 

Variabel 

Bebas 

Keamanan, Persepsi 

Manfaat, 

Keamanan, 

Kepuasan nasabah 

Persepsi Manfaat, 

Kemudahan 

Penggunaan, 

Kenyamanan, 

Informasi pada e-

banking, Keamanan 

dan kerahasiaan 

persepsi manfaat, 

persepsi keamanan 

dan kerahasiaan, 

dan kepuasan 

nasabah 

Variabel 

Terikat 

Kepercayaan 

nasabah pada 

layanan e-banking 

Penggunaan e-

banking 

Kepercayaan 

nasabah pada 

layanan e-banking 

Lokasi Iran Pakistan Surabaya 

Ukuran 

Sample 

392 319 Berdasarkan Rumus 

= 74 

Teknik 

Sampling 

Random Sampling Purposisive Sampling Purposive Sampling 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Pengukuran 

Variabel 

Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Teknik 

Analisis 

Data 

Correlation 

coefficient, Regresi 

linier berganda 

Analisi regresi, 

analisis korelasi 

Partial Least 

Square 
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Hasil Keamanan, Persepsi 

Manfaat, 

kerahasiaan, dan 

kepuasan 

nasabahsecara 

signifikan 

berpengaruh pada 

nasabah percaya 

pada layanan e-

banking. 

Persepsi manfaat, 

kenyamanan, 

informasi, dan 

keamanan dan 

kerahasiaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap e-

banking use, 

Persepsi Manfaat, 

Kepuasan Nasabah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kepercayaan 

Nasabah. Persepsi 

Keamanan dan 

Kerahasiaan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

Kepercayaan 

Nasabah. 

Sumber : Shahram Gilaninia, et, al., (2011) dan Asad Ilyas, et, al., (2013). 

 

2.2 Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang teori – 

teori yang menyangkut penelitian yang dilakukan dan menjadi acuan bagi peneliti 

dalam penulisan laporan dengan menggunakan kajian pustaka dari buku maupun 

jurnal. 

 

2.2.1  Electronic Banking 

Electronic Banking (e-banking) merupakan suatu layanan perbankan yang 

menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi. E-banking meliputi ATM, 

phone banking, mobile banking, SMS banking dan internet banking (Julius 2011 

:227). Menurut Gilaninia (2011) mendefinisikan bahwa electronic banking 

mencangkup semua saluran elektonik yang dapat memudahkan pelanggan untuk 

mengakses rekening mereka dan melakukan transaksi seperti melakukan pembayaran 

tagihan dan melakukan transfer. Menurut Akinyemi (2013) mendefinisikan bahwa e-
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banking merupakan penyebaran layanan perbankan dan produk melalui jaringan 

elektronik dan komunikasi langsung kepada pelanggan. 

  Dari pengertian tentang e-banking dari beberapa sumber tersebut 

sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan  electronic banking (e-banking) 

merupakan layanan yang ditawarkan oleh pihak Bank yang dapat diakses nasabah 

melalui media elektronik yang didukung dengan jaringan internet, yang dapat 

memudahkan nasabah bertransaksi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke 

Bank 

 

2.2.2 ATM (Automated Teller Machine) 

Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 236), mendefinisikan ATM adalah 

layanan melalui terminal atau mesin komputer yang digunakan oleh Bank yang 

dihubungkan dengan komputer lainnya melalui komunikasi data yang memungkinkan 

nasabah Bank untuk mengambil uang atau melakukan transaksi perbankan lainnya. 

Menurut Julius (2011 : 287) menyebutkan ATM setoran tunai (CDM – Cash Deposit 

Machine) mesin ATM dapat menerima setoran tunai dan pengecekan saldo rekening. 

Menurut Kasmir (2012 : 207) mendefinisikan bahwa ATM memberikan pelayanan 

antara lain : 

1. Penarikan tunai. 

2. Dapat digunakan untuk mengecek saldo rekening nasabah. 

3. Dapat juga digunakan untuk melakukan pembayaran listrik, telepon dan 

pembayaran lainnya. 



16 
 

Sedangkan manfaat memiliki ATM diantaranya : 

1. Praktis dan mudah dalam pengoperasian mesin ATM. 

2. Melayani 24 Jam termasuk hari libur. 

3. Kemungkinan mengambil uang tunai lebih dari satu kali dalam sehari. 

4. Terdapat di berbagai tempat yang strategis. 

 

2.2.3 Phone Banking 

Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 235), mendefinisikan Phone banking 

adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening 

yang dimiliki nasabah dengan menghubungi nomor telepon tertentu yang merupakan 

nomor akses layanan Phone banking bank melalui telepon atau perangkat komunikasi 

bergerak lainnya. 

 Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 115), mendefinisikan hal – 

hal yang perlu dipastikan untuk keamanan dalam melakukan transaksi Phone 

Banking, antara lain : 

1. Wajib mengamankan PIN Phone Banking. 

2. Bebas untuk membuat PIN sendiri, jika merasa diketahui orang lain segera 

lakukan penggantian PIN. 

Jenis Transaksi Phone Banking, antara lain : 

1. Transfer dana. 

2. Informasi saldo, mutasi rekening. 

3. Pembayaran kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik dan asuransi. 
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4. Pembelian pulsa isi ulang. 

 

2.2.4 Mobile Banking 

Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 235), mendefinisikan Mobile Banking 

adalah layanan melalui saluran distribusi elektronik Bank untuk mengakses rekening 

yang dimiliki nasabah melalui SMS atau jaringan komunikasi lainnya dengan saranan 

telepon seluler atau komputer tablet.  

 Menurut Fakhraddin (2013) mendefinisikan bahwa mobile banking 

saluran dimana konsumen berinteraksi dengan bank melalui perangkat mobile, seperti 

ponsel atau personal digital assistant. Melalui aplikasi mobile banking bank 

menawarkan kemudahan untuk nasabah bertransaksi seperti melakukan pembayaran 

dan juga melakukan transfer. 

 Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2014 : 115), jenis transaksi yang 

ada di layanan Mobile Banking, antara lain : 

1. Transfer dana informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar. 

2. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik dan asuransi). 

3. Pembelian (pulsa isi ulang, saham). 

 

2.2.5  Internet Banking 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faisal, 2012 Internet banking didefinisikan 

sebagai pemberian informasi atau layanan oleh Bank untuk nasabah melalui 

komputer. Internet banking mengacu pada sistem dimana pelanggan dapat mengakses 

account mereka dan informasi umum mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh 
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Bank tanpa intervensi dan kerumitan pengiriman surat, tanda tangan asli, fax dan 

konfirmasi telepon, dengan kata lain penyediaan informasi tentang bank dan produk 

atau jasa melalui web disebut dengan Internet banking. Menurut buku Ikatan Bankir 

Indonesia (2014 : 235), mendefinisikan Internet Banking adalah layanan melalui 

saluran distribusi elektronik bank untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah 

melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada 

computer atau perangkat lainnya yang dimungkinkan untuk meakses internet. 

 

2.2.6  Persepsi Manfaat 

Menurut Wawan Dhewanto, dkk (2014 : 176) Persepsi manfaat didefinisikan oleh 

Davis sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu 

(teknologi baru) akan meningkatkan kinerjanya.  

 Menurut Davis (1989) dalam (Asad Ilyas,2013) persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

dalam menggunakan teknologi tertentu akan dapat meningkatkan kinerjanya. Jadi, 

orang-orang cenderung akan menggunakan atau tidak menggunakan suatu aplikasi 

sejauh bahwa mereka percaya hal itu akan meningkatkan kinerja dari pekerjaannya.

 Menurut Philips et al.(1994) dalam (Asad Ilyas,2013), persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) mencerminkan probabilitas subjektif dari calon pengguna 

yangmenerapkan teknologi baru, apakah akan bermanfaat bagi diri sendiri atau 

organisasinya.  
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 Menurut penelitian yang dilakukan Wadie Nasri et al. (2014), manfaat yang 

dirasakan terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, diantaranya : 

1. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. 

Nasabah Electronic Banking Bank Mandiri akan mampu menyelesaikan 

pekerjaannya dengan cepat apabila menggunakan fasilitas Electronic Banking. 

2. Kemudahan. 

Berkaitan dengan nasabah akan merasa lebih mudah apabila bertransaksi di 

Bank dengan menggunakan layanan E - Banking, nasabah tidak harus datang ke 

Bank terlebih dahulu apabila ingin melakukan transaksi. 

3. Bermanfaat. 

Bertransaksi menggunakan layanan E – Banking memberikan manfaat yang 

positif untuk nasabah. 

4. Menguntungkan. 

Berkaitan dengan nasabah akan diuntungkan oleh Bank apabila menggunakan 

menggunakan layanan E – Banking. 

 

2.2.7  Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Gilaninia et al. (2011), sistem 

keamanan disebut sebagai perlindungan kerahasiaan dalam transaksi e-banking. 

keamanan dapat ditingkatkan dengan penggunaan enkripsi yang memadai, tanda 

tangan digital dan firewall.  
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 Dalam penelitian Dixit Neha et al. (2010), Keamanan didefinisikan 

sebagai probabilitas subjektif dengan konsumen percaya bahwa informasi pribadi 

mereka tidak akan dilihat, disimpan dan dimanipulasi oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Wadie Nasri et al. 

(2014), keamanan dan kerahasiaan didefinisikan sebagai perlindungan terhadap 

ancaman keamanan dan control informasi data pribadi pelanggan dalam lingkungan 

online.keamanan merupakan persepsi nasabah terhadap sistem keamanan yang 

disebut sebagai perlindungan privasi dalam transaksi e - banking. 

 Keamanan dapat ditingkatkan dengan penggunaan enkripsi yang 

memadai dan tanda tangan digital (Shahram Gilaninia, et, al., 2011). Keamanan 

dalam layanan e-banking yaitu setiap akan melakukan transaksi maka nasabah harus 

memasukkan PIN yang tidak diketahui orang lain. 

Kerahasiaan didefinisikan sebagai hak seseorang untuk dibiarkan sendiri dan dapat 

memiliki kontrol atas aliran dan pengungkapan informasi tentang dirinya sendiri 

(Shahram Gilaninia, et, al., 2011). 

 Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Giresesh Kumar et al. 

(2012), keamanan dan kerahasiaan terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, 

diantaranya : 

1. Menjamin keamanan dan kerahasiaan. 

Berkaitan dengan Bank Mandiri akan menjamin keamanan dan kerahasiaan 

data transaksi E – Banking nasabah. 
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2. Informasi pribadi dijamin dan dilindungi. 

Berkaitan dengan Bank Mandiri akan menjamin dan melindungi informasi 

pribadi nasabah E – banking. 

3. Tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi pelanggan. 

Berkaitan dengan Bank Mandiri tidak menyalahgunakan informasi pribadi 

nasabah E – Banking. 

4. Merasa aman. 

Berkaitan dengan nasabah akan merasa aman apabila bertransaksi 

menggunakan layanan E – banking. 

 

2.2.8 Kepuasan Nasabah 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan yang diharapkan (Kotler dan 

Keller (2008) dalam (Ririn dan Mastuti, 2011, 117). Kepuasan pelanggan menurut 

Kotler, et, al., 2004) dalam buku Fandy (2008) yaitu merupakan perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dibandingkan dengan 

harapannya. Menurut Kotler (2009:138) kepuasan adalah perasaan senang dari 

nasabah yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipresepsikan terhadap 

produk (atau hasil) tentang apa yang di ekspektasikan. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspetasi, maka nasabah tidak akan puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspetasi, 

nasabah akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, nasabah akan sangat puas atau 
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senang. Dalam penelitian Zaraq Zahoor et al. (2015), Kepuasan pelanggan 

didefinisikan sebagai jumlah pelanggan, atau persentase dari total pelanggan, yang 

melaporkan pengalaman dengan perusahaan, produk, atau layanan (peringkat) 

melebihi tingkat kepuasan yang ditentukan perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah 

sebuah konsep abstrak dan melibatkan faktor-faktor seperti kualitas produk, kualitas 

layanan yang disediakan, suasana lokasi di mana produk atau jasa yang dibeli, dan 

harga produk atau jasa. Bisnis sering menggunakan survei kepuasan pelanggan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mei Mei Lau et al. (2013), 

kepuasan nasabah terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, diantaranya : 

1. Puas menggunakan layanan. 

Berkaitan dengan nasabah merasa puas apabila menggunakan layanan E – 

Banking terkait dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan Bank Mandiri 

untuk nasabahnya. 

2. Puas dengan kualitas layanan secara keseluruhan. 

Berkaitan dengan nasabah merasa puas dengan kualitas layanan yang baik 

secara keseluruhan yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

3. Memiliki kesan yang positif. 

Berkaitan dengan nasabah merasa puas atas kinerja yang diberikan Bank 

Mandiri terkait dengan layanan E – banking. 
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2.2.9  Kepercayaan 

Kepercayaan sangat penting dalam transaksi perbankan, seperti transaksi online 

sangat membutuhkan kepercayaan, ketidakpercayaan nasabah dengan layanan online 

karena adanya risiko dalam transaksi tersebut. Menurut Akinyemi et al. (2013) 

kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku pengguna layanan e-banking. 

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan 

konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih 

memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya 

dari pada yang kurang di percayai. Kepercayaan sangat penting dan tinggi nilainya, 

karena tanpa kepercayaan masyarakat bank tidak bisa berkembang. 

 Menurut Aysha et al.(2015) mendefinisikan bahwa kepercayaan sebagai 

keandalan dan ketergantungan dari pelanggan yang telah membeli produk dan 

jasa.Ada tiga bentuk kepercayaan yaitu kepercayaan kalkulus, kepercayaan relasional 

dan kepercayaan kelembagaan. Menurut Han (2002) dalam Aysha (2015) bahwa 

kepercayaan menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerapan layanan online 

perbankan. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Long Nguyen et al. (2014), 

kepercayaan terdapat beberapa indikator yang dapat diukur, diantaranya : 

1. Percaya terhadap manfaat dari keputusan menggunakan. 

Berkaitan dengan nasabah merasa percaya apabila memutuskan untuk 

menggunakan layanan E – Banking akan memberikan manfaat bagi nasabah. 

2. Menjanjikan dan berkomitmen. 
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Berkaitan dengan Bank Mandiri tidak akan mengecewakan nasabah E – 

Banking dan berkomitmen menjaga kepercayaan nasabah. 

3. Melakukan pekerjaan yang tepat walaupun tidak dipantau. 

Berkaitan dengan nasabah percaya bahwa E – Banking akan memberikan 

kinerja yang baik, menjaga data transaksi dan uang nasabah walaupun nasabah 

tidak selalu memantau. 

 

2.2.10 Pengaruh Persepsi Manfaat  terhadap Kepercayaan 

Penelitian yang dilakukan Gilaninia et al. (2011), mendefinisikan manfaat yang 

dirasakan yaitu bagaimana nasabah atau pelanggan percaya bahwa layanan e – 

banking dapat meningkatkan juga mempermudah kinerja yang menggunakannya. 

Persepsi kegunaan merupakan persepsi terhadap kemanfaatan yang didefinisikan 

sebagai suatu ukuran yang mana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya.  

 Dari uraian diatas, jika suatu sistem atau teknologi ketika digunakan 

memberikan begitu banyak manfaat bagi penggunanya, maka pengguna atau 

pelanggan akan semakin percaya dengan sistem atau teknologi tersebut. 

 

2.2.11 Pengaruh Persepsi Keamanan dan kerahasiaan terhadap Kepercayaan 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asad Ilyas et al. (2013), 

keamanan dan kerahasiaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk 

menggunakan e-banking. Keberhasilan adopsi teknologi dipengaruhi oleh 

kepercayaan nasabah pada teknologi seperti e-banking dan isu – isu yang berkaitan 
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dengan keamanan dan kerahasiaan mempengaruhi perilaku nasabah yang akan 

menggunakan e-banking. Kepercayaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa 

e-banking dijamin sepenuhnya dan tidak memiliki ancaman yang terkait dengan 

kerahasiaan. Keamanan dan kerahasiaan merupakan kendala terbesar untuk 

mengadopsi layanan e-banking, jika ada kekhawatiran tentang keamanan dan 

kerahasiaan, pelanggan akan menghindari bertransaksi melalui layanan e-banking. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dixit Neha et al. (2010), Keamanan 

merupakan tindakan menjaga pelanggan agar aman dari gangguan mengenai 

kerahasiaan mereka, keamanan mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan. Jika 

perusahaan ingin mempertahankan kepercayaan pelanggan, perusahaan harus 

menepati janji mengenai keamanan dan kerahasiaan. Semenjak keamanan terkait erat 

dengan kepercayaan, pelanggaran norma-norma keamanan dapat menjadi bumerang 

dalam hal kehilangan pelanggan. 

 

2.2.12 Pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Kepercayaan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gilaninia et al, (2011), mendefinisikan 

kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari setiap organisasi terutama 

perbankan, kepuasan didefinisikan sebagai evaluasi pelanggan secara keseluruhan 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh terhadap nasabah percaya dengan layanan e – banking. Ketika 

perusahaan sudah mampu memberikan rasa puas terhadap pelanggan terkait produk 

dan jasa yang diberikan. Nasabah yang memperoleh tingkat kepuasan setelah 
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melakukan pembelian produk atau jasa akan mempercayai perusahaan dan 

berdampak pada tingkat loyalitas pada produk atau jasa tersebut. Nasabah yang puas 

akan dapat melakukan pembelian atau melakukan pemakaian ulang terhadap produk 

dan jasa tersebut pada waktu yang akan datang dan menyarankan juga kepada orang 

lain atas produk atau jasa yang dirasakan tersebut. Apabila nasabah sudah merasa 

kepuasannya telah terpenuhi terhadap suatu layanan dan produk yang disediakan oleh 

Bank, maka nasabah akan terus menggunakannya dan nasabah juga akan loyal pada 

Bank tersebut.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dari penelitian ini dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

        

 

 

 

Gambar 2.3 

Model Kerangka Pemikiran 
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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 kepercayaan  

  nasabah pada layanan E - Banking Bank Mandiri di Surabaya. 

 H2 :  Persepsi Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan positif  

  Terhadap kepercayaan nasabah pada layanan E - Banking Bank Mandiri 

di Surabaya. 

 H3 :  Kepuasan nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap kepercayaan  

  nasabah pada layanan E - Banking Bank Mandiri di Surabaya. 

 


