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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik teknologi terhadap 

kepuasan nasabah Bank Mandiri dengan pemediasi kesesuaian teknologi-tugas 

merupakan judul yang telah dipilih dan disusun berdasarkan jurnal pendukung 

dengan penelitian sebelumnya. Secara garis besar, penelitian terdahulu membahas 

tentang bagaimana variabel Karakteristik Teknologi, Task-Technology Fit, 

Penggunaan dan Kualitas layanan dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap Kepuasan nasabah dalam menggunakan aplikasi mobile banking. 

2.1.1 Carlos Tam Tiago Oliveira (2016) 

Penelitian Carlos bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman pengaplikasian 

yang bisa digunakan untuk kemudahan di sektor perbankan, yang berguna untuk 

mempermudah nasabah dalam menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan alat yang mudah digunakan seperti mobile telephones, 

smartphones, dan juga tablet computers. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data melalui kuesioner yang dikumpulkan dari 256 responden 

pengguna mobile banking. Model penelitian yang dilakukan oleh Carlos ini 

sendiri diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dan struktural model 

(SEM). 

Hasil dari penelitian Carlos menunjukkan bahwa Task-Technology Fit 

menjelaskan penggunaan mobile banking. Task-Technology Fit, dan penggunaan 
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menjelaskan tentang dampak kinerja. Pada sample, sudah ditemukan hasil 

perbedaan yang signifikan dengan statistika antara sample kaum muda dan tua 

dalam jejak penggunaan dan Task-Technology Fit untuk dampak kinerja. Oleh 

karena itu, Penggunaan adalah faktor yang lebih penting kepada sample usia tua 

dan Task-Technology Fit lebih penting untuk sample usia muda. Secara 

keseluruhan, penelitian dari Carlos ini menemukan pentingnya dampak dari Task-

Technology Fit terhadap Penggunaan dan kinerja dari nasabah pengguna mobile 

banking. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sumber: Carlos Tam Tiago Oliveira (2016) 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN CARLOS TAM TIAGO OLIVEIRA (2016) 

Persamaan penelitian Carlos dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel yang sama yaitu Karakteristik Teknologi, Task-Technology 

Fit, dan juga Penggunaan. Adapun perbedaan variabel penelitian Carlos dengan 
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penelitian ini adalah penelitian Carlos menggunakan variabel lain seperti 

Karakteristik Tugas (Task Characteristic) dan Dampak Kinerja (Performance 

Impact), sedangkan pada penelitian ini tidak. Serta menggunakan objek penelitian 

nasabah yang menggunakan mobile banking. Selain itu penelitian Carlos dan 

penelitian ini sama-sama menggunakan SEM sebagai alat untuk menguji 

hipotesis. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah jika peneliti dari Carlos 

menggunakan Mahasiswa dari the European Union (EU), maka penelitian ini 

menggunakan pengguna mobile banking Bank Mandiri sebagai subjek 

penelitiannya. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, 

Indonesia. 

2.1.2 Bing Wu, Xiaohui Chen (2016) 

Penelitian Wu bertujuan untuk mengusulkan dari model integrasi yaitu Model 

Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model), Task-Technology Fit, 

Kursus Online Terbuka (Massive Open Online Course), dan motivasi sosial dalam 

terus menggunakanKursus Online Terbuka (Massive Open Online Course). 

Penelitian dari Wu ini menggunakan kuesioner dan disebarkan secara acak dan 

mendapatkan hasil kembali yang valid sebesar 252 responden dan penelitian ini 

menggunakan Partial Least Square untuk menguji hipotesis yang ada. 

Penelitian yang menggunakan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) ini juga telah mendapatkan hasil bahwa kerangka penelitian untuk 

mengintegrasikan model penerimaan teknologi untuk model adopsi dan Task-

Technology Fit untuk utilitas memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
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mengenai perilaku yang terkait dengan konteks ini yaitu, ditemukan bahwa 

persepsi kegunaan dan sikap sangat penting untuk kepentingan berkelanjutan 

untuk menggunakan Kursus Online Terbuka, kemudian kegunaan yang dirasakan 

adalah mediator yang signifikan dari efek persepsi kemudahan penggunaan, 

kecocokan teknologi, reputasi, pengakuan sosial dan pengaruh sosial terhadap 

kelanjutan niat. 

 
Sumber: Bing Wu dan Xiaohui Chen (2016) 

Gambar 2.2 
KERANGKA PEMIKIRAN BING WU DAN XIAOHUI CHEN (2016) 

 

Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan, Task-Technology Fit, reputasi, pengakuan sosial dan pengaruh sosial 

ditemukan memainkan peran penting dalam memprediksi kelanjutan niat. 

Kecocokan teknologi individual, kecocokan teknologi tugas, dan keterbukaan 

mempengaruhi kemudahan penggunaan yang dirasakan. Secara tidak terduga, 

persepsi kemudahan penggunaan dan pengaruh sosial tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap sikap, dan teknologi individual dan keterbukaan tidak 

mempengaruhi kegunaan yang dirasakan. 

Persamaan dari penetian Wu dan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel Task-Technology Fit dan juga menggunakan kuesioner 

yang disebar secara acak kepada responden. Selain itu, penelitian Wu dan 

penelitain ini sama-sama menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 

sebagai alat untuk menguji hipotesis. 

Perbedaan dari penelitian Wu dan penelitian ini adalah jika penelitian 

Wu menggunakan responden dari pengguna kursus online terbuka (sosial media 

terbesar di China), maka penelitian ini menggunakan responden yang merupakan 

pengguna aplikasi mobile banking Bank Mandiri di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 

2.1.3 Carlos Tam, Miguel Faria, Manoj A. Thomas, Ales Popovic (2014) 

Penelitian Carlos bertujuan untuk menginvestigasi apakah nantinya alat bantu 

pada teknologi bisa membantu konsumen untuk dapat memberikan rasa percaya 

dalam menggunakan mobile banking. Penelitian ini juga menginvestigasi apakah 

nantinya dengan adanya teknoogi ini bisa mempermudah konsumen dalam 

mengakses tugas perbankan mereka dengan menggunakan mobile banking. 

Penelitian dari Carlos ini menggunakan kuesioner dan disebarkan 

secara acak kepada 194 responden yang mana mereka adalah sebagai pengguna 

mobile banking. Penelitian Carlos ini menggunakan Partial Least Square untuk 

menguji model konseptual dan menggunakan Bootstrapping untuk menguji 

tingkat signifikannya. 
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Dari hasil yang didapatkan ternyata variabel yang diuji seperti 

Karakteristik Teknologi, Task-Technology Fit, dan Karakteristik Tugas 

memberikan pengaruh yang signifikan dan hal itu berarti konsumen merasa 

terbantu dan akan lebih mudah dalam menggunakan teknologi dan aplikasi mobile 

banking dan itu menimbulkan kepercayaan dari nasabah dalam penggunaan 

mobile banking  itu sendiri. 

 
Sumber: Carlos Tam, Miguel Faria, Manoj A. Thomas, Ales Popovic (2014) 

Gambar 2.3 
KERANGKA PEMIKIRAN CARLOS TAM, MIGUEL FARIA,  

MANOJ A. THOMAS, ALES POPOVIC (2014) 
Persamaan dari penelitian Carlos dan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel Karakteristik Teknologi dan Task-Technology Fit sebagai 

variabel penelitian. Selain itu juga menggunakan kuesioner dengan sampel acak 
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dan menggunakan responden dari mereka yang menggunakan aplikasi mobile 

banking. Selain itu penelitian Carlos dan penelitian ini sama-sama menggunakan 

SEM sebagai alat untuk menguji hipotesis. 

Perbedaan dari penelitian Carlos dan penelitian ini adalah penelitian ini 

menggunakan kepuasan sebagai variabel yang diuji sedangkan penelitian Carlos 

ini tidak menggunakannya. Selain itu juga ada beberapa variabel yang tidak diuji 

pada penelitian ini seperti Penggunaan dari Teknologi (Usage of Technology), dan 

Model Kepercayaan Awal (Initial Trust Model). Selain itu juga penelitian ini 

menggunakan subjek pengguna mobile banking Bank Mandiri yang ada di 

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. 

2.1.4 Kwang-Jae Kim, In-Jun Jeong, Jeong-Cheol Park, Young-Jun Park, 

Chan-Gyu Kim, Tae-Ho Kim (2007) 

Penelitian Kim bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara kinerja 

jaringan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dalam konteks layanan 

internet berkecepatan tinggi. Dengan menggunakan data yang terkumpul dari 51 

arus pengguna layanan VDSL di Korea, penelitian ini menghasilkan dua jenis 

model hubungan kausal, yaitu model cross-sectional dan model longitudinal. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 816 

responden secara acak yang mana mereka adalah pengguna panel. Penelitian Kim 

ini menggunakan GLS (Generalized Least Square) dan AMOS untuk menguji 

data. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa kecepatan 

mengunduh dan kecepatan mengunggah sama-sama memiliki pengaruh signifikan 
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yang tinggi dan dampak yang besar pada kepuasan pengguna, sedangkan 

keterlambatan pengiriman dan kehilangan paket memiliki pengaruh signifikan 

yang kecil. Penemuan menarik lainnya adalah bahwa dampak dari kecepatan 

mengunggah pada kepuasan konsumen memiliki bobot dua kali lebih besar jika 

dibandingkan dengan kecepatan mengunduh. 

 

Sumber: Kwang-Jae Kim, In-Jun Jeong, Jeong-Cheol Park, Young-Jun Park, Chan-Gyu 
Kim, Tae-Ho Kim (2007) 

 

Gambar 2.4 
KERANGKA PEMIKIRAN KWANG-JAE KIM, IN-JUN JEONG, JEONG-

CHEOL PARK, YOUNG-JUN PARK, CHAN-GYU KIM, TAE-HO KIM (2007) 
 

Persamaan dari penelitian Kim dan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel Kinerja dan juga Kepuasan sebagai variabel penelitian. 

Selain itu keduanya menggunakan kuisioner yang diberikan kepada responden 

secara acak. Penggunaan AMOS juga sama digunakan oleh dua penelitian ini. 

Perbedaan dari penelitian Kim dan penelitian ini adalah adanya 

beberapa variabel yang tidak digunakan oleh penelitian Kim seperti Karakteristik 

Teknologi, Task-Technology Fit dan Penggunaan. Selain itu juga ada variabel 
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yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti Loyalitas Konsumen. Penelitian ini 

memiliki subjek pengguna mobile banking Bank Mandiri yang berlokasi di 

Surabaya, Indonesia. Sedangkan penelitian Kim menggunakan subjek pengguna 

layanan VDSL yang berlokasi di Korea. 

Tabel 2.1 
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU  

DENGAN PENELITIAN SEKARANG 
 

Keterangan Carlos Tam 
Tiago Oliveira 

(2016) 

Bing Wu, 
Xiaohui Chen 

(2016) 

Carlos Tam, 
Miguel Faria, 

Manoj A. Thomas, 
Ales Popovic 

(2014) 

Kim., et al 
(2007) 

Irkhamnah 
Aisyah 

Yuana (2017) 

Variabel 
Eksogen / 
Variabel 
Bebas 

Karakteristik 
tugas, 
Karakteristik 
Teknologi, 
Task-
Technology Fit 

Kursus Online 
Terbuka, Model 
Penerimaan 
Teknologi, 
Task-Techno-
logy Fit, Fitur 
Kursus Online 
Terbuka 

Karakteristik 
Teknologi, Task-
Technology Fit, 
Karakteristik 
Tugas 

Kinerja 
Jaringan 

Karakteristik 
Teknologi 

Variabel 
Endogen / 
Variabel 
Terikat 

Penggunaan, 
Dampak 
Kinerja 

Motivasi 
Sosial 

Penggunaan pada 
Teknologi, Model 
Kepercayaan 
Awal 

Kepuasan 
konsumen, 
loyalitas 
konsumen 

Penggunaan, 
Kualitas 
layanan, 
Kepuasan 

Variabel 
Intervening 

Task-
Technology Fit 

Task-
Technology 
Fit 

Task-Technology 
Fit 

Kepuasan 
konsumen 

Task-
Technology 
Fit 

Objek 
Penelitian 

Pengguna 
Mobile Banking 

Pengguna 
Kursus Online 
Terbuka 

Pengguna Mobile 
Banking 

Pengguna 
layanan VDSL 

Pengguna 
Mobile 
Banking 

Lokasi 
Penelitian 

Europian Union China Portugal Korea Indonesia, 
Surabaya 

Sampel/ 
Jumlah 

256 252 194 816 150 

Alat Uji Analisis 
Regresi Linier, 
SEM 

Partial Least 
Square  

Partial Least 
Square, 
Bootstrapping 

GLS, AMOS SEM AMOS 

Pengukuran 
Variabel 

Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Instrumen 
Penelitian 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuisioner Kuesioner 

Hasil Task-Technolo-
gy Fit menje-
laskan 
penggunaan 
mobile banking. 
Task-Technolo-
gy Fit, dan 
penggunaan 
menjelaskan 
tentang dampak 
kinerja. Pada 

Persepsi 
kemudahan 
penggunaan, 
kecocokan 
tugas-
teknologi, 
reputasi, 
pengakuan 
sosial dan 
pengaruh 
sosial 

Karakteristik 
Teknologi, Task-
Technology Fit, 
dan Karakteristik 
Tugas 
memberikan 
pengaruh yang 
signifikan dan hal 
itu berarti 
konsumen merasa 
terbantu dan akan 

penelitian ini 
adalah bahwa 
kecepatan 
mengunduh 
dan kecepatan 
mengunggah 
sama-sama 
memiliki 
pengaruh 
signifikan yang 
tinggi dan 

Karakteristik 
Teknologi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Task-
Technology 
Fit. Task-
Technology 
Fit 
berpengaruh 
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Keterangan Carlos Tam 
Tiago Oliveira 

(2016) 

Bing Wu, 
Xiaohui Chen 

(2016) 

Carlos Tam, 
Miguel Faria, 

Manoj A. Thomas, 
Ales Popovic 

(2014) 

Kim., et al 
(2007) 

Irkhamnah 
Aisyah 

Yuana (2017) 

sample, sudah 
ditemukan hasil 
perbedaan yang 
signifikan 
dengan 
statistika antara 
sample kaum 
muda dan tua 
dalam jejak 
penggunaan 
dan Task-
Technology Fit 
untuk dampak 
kinerja. Oleh 
karena itu, 
Penggunaan 
adalah faktor 
yang lebih 
penting kepada 
sample usia tua 
dan Task-
Technology Fit 
lebih penting 
untuk sample 
usia muda. 
Secara 
keseluruhan, 
penelitian dari 
Carlos ini 
menemukan 
pentingnya 
dampak dari 
Task-
Technology Fit 
terhadap 
Penggunaan  
dan kinerja dari 
nasabah 
pengguna 
mobile 
banking. 

ditemukan 
memainkan 
peran penting 
dalam 
memprediksi 
kelanjutan 
niat. 
Kecocokan 
teknologi 
individual, 
kecocokan 
teknologi 
tugas, dan 
keterbukaan 
mempengaruhi 
kemudahan 
penggunaan 
yang 
dirasakan. 
Secara tidak 
terduga, 
persepsi 
kemudahan 
penggunaan 
dan pengaruh 
sosial tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
sikap, dan 
teknologi 
individual dan 
keterbukaan 
tidak 
mempengaruhi 
kegunaan yang 
dirasakan. 
 

lebih mudah 
dalam 
menggunakan 
teknologi dan 
aplikasi mobile 
banking dan itu 
menimbulkan 
kepercayaan dari 
konsumen dalam 
penggunaan 
mobile banking  
itu sendiri. 

 

dampak yang 
besar pada 
kepuasan 
pengguna, 
sedangkan 
keterlambatan 
pengiriman dan 
kehilangan 
paket memiliki 
pengaruh 
signifikan yang 
kecil. 
Penemuan 
menarik 
lainnya adalah 
bahwa dampak 
dari kecepatan 
mengunggah 
pada kepuasan 
konsumen 
memiliki bobot 
dua kali lebih 
besar jika 
dibandingkan 
dengan 
kecepatan 
mengunduh. 

secara 
signifikan 
terhadap 
penggunaan. 
Penggunaan 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
kualitas 
layanan.  
Kualitas 
layanan 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap 
Kepuasan.  
 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Karakteristik Teknologi 

Karakteristik Teknologi yang dalam beberapa kajian, semakin tepat teknologi 

yang digunakan akan meningkatkan penggunaan mobile banking, dan sebaliknya, 

dapat menurunkan penggunaan (Lee et al, 2007). Persepsi ketepatan antara tugas, 

teknologi, dan pengguna IT tertentu akan berdampak positif pada penggunaan 
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teknologi (Goodhue, 1998, Goodhue dan Tompson, 1995). Berdasarkan penelitian 

tersebut, disimpulkan bahwa Karakteristik Teknologi yang dapat membantu, akan 

mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya karakteristik itu juga bisa 

diketahui teknologi yang sedang digunakan dapat memberikan manfaat kepada 

pengguna atau tidak. 

Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-3) 

mengatakan bahwa karakteristik teknologi merupakan alat (perangkat keras 

maupun perangkat lunak dan juga data) yang digunakan oleh individu dalam 

membantu menyelesaikan tugas. Hasil dari Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi 

Susanto (2015:C-14-3) membuktikan bahwa karakteristik teknologi menjadi 

faktor yang dapat mempengaruhi kesesuaian teknologi yang digunakan dan tugas 

yang dikerjakan. 

Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-3) 

menjelaskan bahwa karakteristik teknologi dalam suatu organisasi tertentu 

merupakan dasar untuk digunakan dalam melakukan evaluasi dari penggunaan 

teknologi informasi dalam penilaian individu terhadap tingkat kesesuaian 

teknologi yang digunakan terhadap tugas sehari-hari. Kesesuaian teknologi yang 

digunakan dengan tugas yang dikerjakan nantinya akan menjadi perspektif 

rasional mengenai apakah teknologi yang digunakan oleh individu dapat 

mengoptimalkan tugas atau pekerjaan dari pengguna. 

2.2.2 Task-Technology Fit 

Menurut Aljukhadar, Senecal, dan Nantel (2014:392) menjelaskan bahwa jika 

diartikan secara teori yang lebih luas, Task-Technology Fit lebih mengarah kepada 
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evaluasi bagaimana nantinya sebuah teknologi memberikan dampak kepada 

kinerja bagi pengguna, menilai dampak bagi pengguna, dan mengetahui adanya 

kecocokan antara karakteristik teknologi yang digunakan dan tugas yang 

dikerjakan. Keduanya bisa memperlihatkan  hasil dari kinerja pengguna dan 

pemanfaatannya. 

Beberapa kajian menurut Carlos Tam Tiago Oliveira (2016:2) 

mencakup sejauh mana teknologi bisa membantu individu dalam menampilkan 

portofolio tugas. Teori ini menunjukkan bahwa kinerja individu merupakan 

konsekuensi dari penggunaan dan lebih cocok di antara teknologi dan tugas yang 

mendukung. (Goodhue dan Thompson, 1995) yang merupakan masalah mendasar 

dari mobile banking. Dalam penggunaan Task-Technology Fit, nasabah bisa 

menggunakan dengan baik dan bisa dengan segera menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Semakin nasabah bisa segera menyelesaikan, maka akan ada nilai 

kepuasan tersendiri yang timbul dan akhirnya akan lebih mengurangi tugas-tugas 

dan itu bisa berdampak sangat positif . 

Menurut Carlos, Faria, Thomas, dan Popovic (2014:690) mengatakan 

bahwa model dari Task-Technology Fit memberikan saran kepada pengguna yang 

akan menggunakan teknologi baru yang mana memberikan dampak kemudahan 

dalam menyelesaikan tugas dengan efisien. Adopsi dari teknologi yang digunakan 

akan mengikuti tugas yang dimiliki oleh setiap individu. Model ini memiliki 

empat konstruk yaitu: Karakteristik Tugas, Karakteristik Teknologi, Task-

Technology Fit dan Penggunaan. 
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2.2.3 Penggunaan 

Penelitian Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-4) 

mengatakan bahwa secara umum, penelitian mengenai penggunaan yang 

dihubungkan dengan sistem informasi didasarkan pada teori sikap dan juga 

perilaku pengguna. Hal tersebut timbul akibat adanya keyakinan yang 

mempengaruhi pengguna dalam memprediksi pemanfaatan teknologi informasi. 

Sikap dari penggunaan juga dijelaskan oleh penelitian Putut Pamilih 

Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-2) yang menyatakan bahwa 

pemahaman teknologi saat ini sudah banyak dirasakan oleh pengguna karena 

mendapatkan hasil yang diinginkan dan memberikan dampak positif terhadap 

kinerja individu, pemanfaatan teknologi, dan kesesuaian teknologi yang 

digunakan. Saat ini, walaupun pengguna telah mengetahui suatu teknologi 

dinyatakan canggih, pengguna tetap tidak akan menggunakannya jika pengguna 

berfikir teknologi tersebut tidak sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan dan 

tidak dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja pengguna. 

Faktor penggunaan ini bisa diteliti juga dari sejauh mana tingkat 

efektivitas dari alat yang digunakan dan juga apa yang akan dikerjakan. Akan 

menjadi sangat beralasan apabila diasumsikan semakin baik dan cocok antara alat 

yang digunakan dalam layanan dan tugas yang akan dikerjakan maka juga akan 

memberikan kesempatan pengguna untuk menggunakan layanan yang sama. 

2.2.4 Kualitas layanan 

Stank, Goldsby, & Vickery (1999) dalam Kim., et al (2007:823) menyatakan 

bahwa kualitas layanan menjelaskan tentang tingkatan layanan dan bisa 
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dikategorikan menjadi dua aspek kritis yaitu  kinerja operasional dan kinerja 

hubungan. Aspek operasional lebih kepada bentuk fisik dari sebuah layanan, 

sedangkan untuk kinerja hubungan lebih kepada bagaimana sebuah layanan itu 

diberikan. Pada kasus layanan internet yang memiliki kecepatan tinggi, kualitas 

layanan dan kualitas layanan pada konsumen memiliki korespondensi yang sangat 

baik kepada kinerja operasional dan juga kinerja hubungan. 

Manon, Sandrine, Isabelle, Lova (2017:7) mengatakan bahwa kualitas 

layanan akan lebih erat kaitannya dengan bagaimana persepsi pengguna yang 

sudah merasakan. Lebih jelasnya adalah bagaimana penilaian konsumen secara 

global yang menunjukkan adanya sikap yang secara langsung berkaitan dengan 

layanan dari hasil perbandingan antara persepsi yang diharapkan dan juga kinerja 

aktual yang didapatkan. 

Konsep kualitas layanan pun akhirnya dikembangkan menjadi 

ServQual yang memiliki lima dimensi dalam pengukurannya. Lima dimensi itu 

adalah: reliabilitas, layanan yang dapat dilihat dan dirasakan, empati, respon, dan 

jaminan. Saat ini ServQual masih menjadi instrument yang paling banyak 

digunakan dalam mengukur dan mengoperasikan kualitas layanan. 

Dalam dunia perbankan, kualitas layanan lebih kepada bagaimana 

interaksi personal antara karyawan dan nasabah yang bersangkutan dan dapat 

dinilai dengan adanya proses transaksi di dalamnya. Hal tersebut dapat dinilai 

hanya ketika nasabah bertemu dengan karyawan secara langsung. Berbeda dengan 

jika nasabah menggunakan layanan berbasis internet atau menggunakan aplikasi 

yang memang sudah disediakan oleh bank yang bersangkutan. Manon, Sandrine, 
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Isabelle, Lova (2017:9) mengatakan bahwa layanan berbasis online akan lebih 

memberikan kemudahan, efisiensi dan efektivitas dalam hal mengirim dan 

menerima layanan yang diinginkan. 

Semakin diperjelas oleh Manon, Sandrine, Isabelle, Lova (2017:10) 

bahwa kualitas layanan menggunakan mobile banking akan memberikan dampak 

kepada nasabah yang menggunakan, yaitu: manfaat yang dirasakan, risiko yang 

dirasakan, kompatibilitas yang dirasakan (baik dengan gaya hidup maupun dengan 

sebuah perangkat), respon, reliabilitas, keamanan, biaya, dan kemudahan dalam 

menggunakan. 

2.2.5 Kepuasan 

Menurut Tatik Suryani (2014:89) Konsumen, baik secara langsung atau tidak 

langsung pasti akan memberikan penilaian terhadap jasa yang dibeli atau yang 

pernah dikosumsinya. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan 

antara apa yang diterima dan dialami dibandingkan dengan yang diharapkan. 

Terdapat dua faktor utama yang dijadikan pedoman konsumen, yaitu: layanan 

yang diterima, dan layanan yang diharapkan. 

Dalam upaya memuaskan konsumen, pemasar perlu mengetahui 

harapan-harapan yang diinginkan oleh konsumennya. Tatik Suryani (2014:105) 

mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat dikendalikan oleh pemasar 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu: kualitas pelayanan, kualitas 

produk, dan harga. 

Tatik Suryani (2014:114) mengatakan bahwa salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah memberikan pelayanan lebih baik seperti yang diinginkan 
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pelanggan, sehingga pelanggan puas. Kepuasan ini penting sekali karena rasa puas 

dapat meningkatkan sikap dan memperkuat perilaku pembelian ulang. Hal 

tersebut membuat perusahaan harus mampu memberikan kepuasan melalui 

pelayanan yang diberikan. Melalui pelayanan yang superior yang melebihi 

harapan pelanggan, diharapkan mereka akan puas. 

Dewi dan Aziz (2017:3) mengatakan arti kepuasan yaitu tingkat 

perasaan yang dirasakan oleh individu setelah membandingkan hasil atau kinerja 

yang dirasakan dengan harapannya. Dewi dan Aziz (2017:3) mengatakan bahwa 

kepuasan ataupun ketidakpuasan seorang individu merupakan respon terhadap 

evaluasi adanya ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dengan hasil 

aktual yang didapatkan dan dirasakan. 

Daniel J Petzer (2017:11) mengatakan bahwa jika dilihat lebih 

spesifik, seorang konsumen yang telah merasakan persepsi keadilan akan 

memiliki kekuatan sendiri dalam merasakan adanya kepuasan. Lawan dari hal itu, 

dijelaskan oleh Daniel J Petzer (2017:11) bahwa ketidaksuksesan sebuah layanan 

dalam memenuhi keinginan konsumen juga bisa memberikan dampak persepsi 

keadilan yang negatif dan menimbukan tingkat kepuasan yang rendah. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Karakteristik Teknologi dengan Task-Technology Fit 

Menurut Carlos Tam Tiago Oliveira (2016:7) mengatakan bahwa semakin tepat 

teknologi yang digunakan akan semakin memberikan dampak positif kepada 

pengguna dalam hal mendapatkan persepsi positif terhadap sebuah kualitas 

layanan. Pada konteks penggunaan mobile banking, Task-Technology Fit 
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merupakan ukuran dari teknologi yang memang tepat digunakan sebagai layanan 

oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas. Adanya kecocokan antara mobile 

banking dan karakteristik teknologi yang digunakan, maka akan memberikan 

dampak positif terhadap ukuran Task-Technology Fit. 

Penelitian Carlos, Faria, Thomas, Popovic (2014:691) menjelaskan 

bahwa teknologi membuat mobile banking menjadi menarik bagi pengguna saat 

berpergian namun memungkinkan  pengguna dalam menggunakan layanan untuk 

menyelesaikan tugas umum dalam sektor perbankan seperti pengelolaan akun dan 

masalah keuangan yang bisa diakses dengan nyaman. Oleh karena itu, hasil 

karakteristik teknologi dari mobile banking berdampak positif terhadap Task-

Technology Fit. 

2.3.2 Hubungan antara Task-Technology Fit dengan Penggunaan 

Penelitian Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-3) 

mengatakan bahwa kesesuaian Task-Technology Fit berpengaruh terhadap 

penggunaan dari teknologi itu sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian 

Larsen,   Sørebø,   &Sørebø (2009);  Yadegaridehkordi,  Iahad,  &  Ahmad (2014) 

dalam Putut Pamilih Widagdo dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-3) yang 

menyatakan bahwa Task-Technology Fit berpengaruh terhadap penggunaan 

teknologi informasi. 

D’Ambra, Wilson, dan Akter (2013) dalam Putut Pamilih Widagdo 

dan Tony Dwi Susanto (2015:C-14-3) mengatakan bahwa kesesuaian teknologi 

dengan tugas yang dikerjakan menjadi faktor penentu keyakinan pengguna dalam 
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hal kegunaan, pentingnya penggunaan, dan keuntungan apa saja yang didapatkan 

dari adanya penggunaan teknologi informasi. 

Carlos Tam Tiago Oliveira (2016) menemukan bahwa keselarasan 

antara Task-Technology Fit dan penggunaan bisa menjelaskan tentang dampak 

personal bagi seorang pengguna secara langsung. Task-Technology Fit 

memberikan peranan yang penting dalam mempengaruhi sikap penggunaan secara 

berulang. Transaksi akan dilakukan jika nasabah merasakan ada kesesuaian antara 

tugas dengan teknologi. 

Widagdo dan Susanto (2013) menjelaskan tentang penggunaan pada 

sistem informasi, pada dasarnya mengacu pada teori sikap dan perilaku. Sikap 

memprediksikan perilaku pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa penelitian 

sebelumnya membuktikan adanya hubungan yang positif antara penggunaan 

terhadap dampak kinerja yang dirasakan ketika menggunakan teknologi 

informasi. 

Kesesuaian teknologi yang digunakan terhadap tugas yang didapatkan 

menjadi salah satu faktor yang penting dalam mengambil sebuah keputusan 

pengguna. Hasil ini diperkuat oleh penelitian D’ambra, Wilson, dan Akter (2013) 

bahwa kesesuaian antara teknologi yang digunakan dengan tugas yang dikerjakan 

menjadi faktor penentu keyakinan pengguna, pentingnya penggunaan, dan juga 

keuntungan yang nantinya dirasakan ketika menggunakan teknologi sebagai alat 

bantu. Semakin baik tingkat kesesuaian yang didapatkan dari penggunaan 

teknologi, maka akan menghasilkan peningkatan niat dalam menggunakan. 
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2.3.3 Hubungan antara Penggunaan dengan Kualitas layanan 

Menurut Kim., et al (2007:4) Semakin sering seorang pengguna menggunakan 

layanan yang sama, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan kebutuhan 

yang diinginkan, namun juga bisa menemukan adanya fitur-fitur yang dirasa rumit 

sehingga menimbulkan dampak adanya permintaan pengguna dalam hal  

peningkatan efektivitas dalam layanan. 

Menurut Lie., et al (2016:27) Intensitas penggunaan yang dilakukan 

akan lebih menggambarkan bahwa pengguna menyukai kinerja yang diberikan 

oleh suatu layanan. Menurut Zhao, Lu, Zhang, dan Chau (2012) dalam Lie., et al 

(2016:27) semakin konsumen menggunakan suatu layanan yang ditawarkan maka 

akan semakin mudah bagi perusahaan mencari titik lemah yang perlu diperbaiki 

sehingga meningkatkan kualitas layanan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, 

intensitas penggunaan dari konsumen menjadi sangat penting. Hal tersebut bisa 

menyediakan kesempatan perbaikan kepada kualitas layanan perusahaan. 

2.3.4 Hubungan antara Kualitas layanan dengan Kepuasan (kinerja produk) 

Menurut Kim., et al (2007:826) Layanan yang diberikan baik secara langsung 

maupun melewati aplikasi berupa kecepatan dan ketepatan akan mempengaruhi 

kepuasan para pengguna. Hal itu berdampak positif karena semakin cepat dan 

sesuai layanan yang diberikan kepada penguna maka akan cepat kebutuhan 

pengguna terpenuhi sehingga memberikan kepuasan. Sebaliknya, ketika layanan 

yang diberikan cenderung lambat dan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka 

akan berdampak pada ketidakpuasan. 
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Menurut Chen., et al (2012) Kepuasan yang selama ini dirasakan akan 

lebih didapatkan dari adanya perbandingan antara bagaimana konsumen 

mendapatkan kinerja dan ekspektasi. Ketika kualitas layanan bertemu setara atau 

lebih dengan ekspektasi konsumen, maka konsumen akan merasa puas, dan juga 

sebaliknya, apabila kualitas layanan bertemu kurang dari yang diekspektasikan 

oleh konsumen, maka konsumen akan kecewa. Hal itu juga akan mengantarkan 

kepada seberapa besar kemungkinan konsumen akan melakukan pengulangan 

dalam penggunaan layanan yang sama. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Sumber :  Carlos Tam Tiago Oliveira, 2016 dan Kwang-Jae Kim, In-Jun Jeong, 

Jeong-Cheol Park, Young-Jun Park, Chan-Gyu Kim, Tae-Ho Kim 2007 
(Diolah) 

 
Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H1 : Karakteristik Teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap Task-

Technology Fit pada nasabah Bank Mandiri. 

H2 : Task-Technology Fit berpengaruh secara signifikan terhadap Penggunaan 

pada nasabah Bank Mandiri. 

H3 : Penggunaan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Layanan 

pada nasabah Bank Mandiri. 
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H4 : Kualitas Layanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pada 

nasabah Bank Mandiri. 

 


