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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern, teknologi informasi 

berkembang sangat pesat. Salah satu bentuk teknologi informasi yang mengalami 

perkembangan signifikan sehingga dapat mempengaruhi pola kehidupan dan cara 

berkomunikasi manusia di era global ini adalah teknologi informasi yang dikenal sebagai 

internet.   

Internet telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terbukti dari banyak 

masyarakat yang menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan (Laohapensang, 2009). 

Yuan et al. (2010) mengatakan bahwa saat ini internet telah memasuki berbagai aspek 

kehidupan, sebagaimana dicontohkan oleh hiburan online, belanja online, dan internet 

banking, serta teknologi baru yang telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam 

banyak cara.  

Perkembangan pada bidang teknologi pada saat ini juga dapat berpengaruh 

terhadap perubahan industri perbankan. Kemajuan TI berarti tatap muka layanan 

konvensional digantikan dengan inovasi teknologi, seperti pada internet banking, phone 

banking, dan automatic teller machine atau ATM (Ho dan Ko, 2008). Layanan 

perbankan berbasis teknologi telah memberikan keuntungan bagi perusahaan perbankan 

untuk bertahan di dalam persaingan, menghemat biaya, meningkatkan kustomisasi besar-

besaran, serta membantu aktivitas pemasaran dan komunikasi.  

Salah satu bentuk aplikasi TUK yang banyak digunakan oleh perbankan adalah 

perbankan elekronik (E-banking) atau E-banking yang juga dikenal dengan istilah 
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internet banking. Melalui e-banking  nasabah dapat melakukan transaksi, pembayaran, 

dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem 

keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau 

jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 

Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi 

Informasi Oleh Bank Umum. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan 

atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk 

menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman 

murah dan tersedia setiap saat (24jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana 

saja baik itu dari HP, Komputer, laptop/note book, PDA, dan sebagainya. 

TABEL 1.1  

 PENGGUNA INTERNET di INDONESIA 

Tahun  2012 2013 

Pengguna Internet  63 juta orang 71,19 juta orang 

Sumber:Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, diolah 

Dalam perkembangannya kehadiran e-banking, mampu menarik nasabah. 

Nasabah lebih menyukai jasa layanan internet banking karena ketepatan (Meuter, 

Ostrom, Roundtree and Bitner, 2000; Szymanski and Hise, 2000), merasakan  lebih 

terkontrol dalam proses layanan (Bateson, 2000;Dabholkar, 1996) dan menghindari 

kontak atau interaksi dengan pegawai dan orang lain dan menghemat waktu (Dabholkar 

1996; Meuter et al, 2000). Sepanjang jasa layanan internet banking terlibat didalamnya 

maka lebih mudah bagi nasabah mengevaluasi dan membandingkan manfaat jasa yang 

bersaing (Santos, 2003). Bagi perbankan internet banking dapat menekan biaya. Oleh 
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karena itu mempertahankan nasabah di lingkup internet adalah hal terpenting (Reichheld 

and Schefter, 2000). 

 

TABEL 1.2 

BANK PENYEDIA LAYANAN INTERNET BANKING 

Tahun Bank Alamat Internet Banking 

1998 Bank BII www.bii.co.id 

2000 Bank Cimb Niaga http://www.cimbclicks.co.id 

2001 Bank Bukopin http://secure.bank2home.com/appbukopin/login.jsp2001 

2001 Bank BCA http://klikbca.com 

2003 Bank Mandiri http://bankmandiri.co.id 

2004 Bank Ekonomi http://bankekonomi.co.id 

2004 Bank HSBC http://hsbc.co.id 

2005 Bank Permata http://new.permatanet.com 

2006 Bank Panin http://www.panin.co.id 

2007 Bank BNI https://ibank.bni.co.id 

2008 Bank Mega http://bankmega.com 

2008 Bank Stanchard http://standardchartered.co./id 

2009 Bank Danamon http://www.danamononline.com 

2009 Bank BRI https://ib.bri.co.id 

2009 commonwealth https://www.commbank.co.id 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Adanya persaingan yang ketat  di perbankan termasuk dalam hal pelayanan 

internet banking, mendorong perbankan untuk memperbaiki pelayanan internet banking. 

Namun demikian, dari sisi penelitian masih relatif sangat sedikit penelitian yang 

berhubungan dengan pengevaluasian pada kualitas jasa layanan melalui internet (Cox 

and Dale, 2001) dan juga penelitian tentang penentu kualitas. 
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Gambar 1.1 

Frekuensi Akses Internet Banking 

Sumber: Warta Ekonomi (26/02/2003) 

Peningkatan penggunaan internet pada masa yang akan datang akan mengubah 

harapan dan persepsi nasabah. Jadi pengembangan terhadap kualitas layanan internet 

banking menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, jika muncul persoalan 

terkait dengan ketidak puasan atas internet banking, bank dapat melakukan respon secara 

baik. Penyediaan pelayanan internet banking yang bermutu adalah syarat penting  dalam 

upaya menciptakan kepuasan nasabah dan hanya melalui kepuasan nasabah, bank  akan 

mendapatkan nasabah yang loyal (Gronroos, 2000). Seperti yang telah diuraikan diatas, 

bahwa kualitas pelayanan internet banking yang bermutu diperlukan untuk bertahan pada 

lingkungan persaingan perbankan yang tinggi (Wong, Lo, and Hui, 2003). Hal ini 
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menuntun pada kenyataan bahwa pemahaman atas atribut-atribut  kualitas pelayanan 

sangat penting. Dalam upaya mewujudkan pelayanan internet banking yang bermutu,  

bank dituntut mampu memahami  dimensi penentu kualitas pelayanan.beberapa 

penelitian. 

Dalam penelitian Rod, Ashill, Shao and Caruthers (2009) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas layanan nasabah online, kualitas sistem 

informasi online, kualitas layanan produk pebankan, kualitas layanan internet secara 

keseluruhan terhadap kepuasan nasabah. Selain itu penelitian dari Muslim dan Ramadhan 

(2011) menunjukkan hasil bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi 

nasabah dan layanan internet banking serta menguji hubungan antara layanan internet 

banking, adopsi nasabah dan kepuasan nasabah. 

Kualitas pelayanan akan dinilai oleh nasabah dari enam aspek dimensi kualitas 

jasa, yaitu reliability, efficiency, responsiveness, privacy/security, website design, ease to 

use. Pentingnya kualitas layanan dan tantangan yang dihadapi layanan berbasis 

elektronik memerlukan wawasan bagi pihak manajemen mengenai atribut-atribut 

pelanggan yang akan digunakan di dalam mengevaluasi kualitas layanan online tersebut. 

Penelitian tentang kualitas pelayanan telah dilakukan, namun hasilnya berbeda sesuai 

dengan kondisi masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok peneliti di 

Center for Multimedia Banking pada 23 bank di Malaysia menyebutkan bahwa 

keberhasilan dari saluran distribusi perbankan yang baru dalam memasarkan produk-

produk jasa perbankan adalah bagaimana teknologi baru tersebut dapat diadopsi oleh 

konsumen (Suganthi dan Balachandran, 2001).  
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Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH KUALITAS LAYANAN INTERNET BANKING TERHADAP 

KEPUASAN NASABAH BANK DI SURABAYA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas layanan internet banking yang meliputi reliability, 

efficiency, responsiveness, privacy/security, website design, easy to use pada 

bank-bank penyedia layanan internet banking secara serempak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

2. Apakah kualitas layanan internet banking reliability pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

3. Apakah kualitas layanan internet banking efficiency pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

4. Apakah kualitas layanan internet banking responsiveness pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

5. Apakah kualitas layanan internet banking privacy/security pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 
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6. Apakah kualitas layanan internet banking website design pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

7. Apakah kualitas layanan internet banking easy to use pada bank-bank 

penyedia layanan internet banking secara parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pada nasabah bank di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking yang meliputi reliability, efficiency, responsiveness, 

privacy/security, website design, easy to use pada bank-bank penyedia jasa 

layanan internet banking secara serempak terhadap kepuasan pada nasabah 

bank di Surabaya. 

2. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking reliability pada bank-bank penyedia jasa layanan internet banking 

secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di Surabaya. 

3. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking efficiency pada bank-bank penyedia jasa layanan internet banking 

secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di Surabaya. 

4. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking responsiveness pada bank-bank penyedia jasa layanan internet 
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banking secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di 

Surabaya. 

5. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking privacy/security pada bank-bank penyedia jasa layanan internet 

banking secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di 

Surabaya. 

6. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking website design pada bank-bank penyedia jasa layanan internet 

banking secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di 

Surabaya. 

7. Menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kualitas layanan internet 

banking easy to use pada bank-bank penyedia jasa layanan internet banking 

secara parsial terhadap tingkat kepuasan pada nasabah bank di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:  

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

kualitas layanan produk jasa bank dalam hal ini kualitas layanan internet 

banking.  
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2. Bagi Perbankan 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas layanan 

internet banking yang diharapkan oleh nasabah sehingga bank dapat 

menyusun strategi pelayanan internet banking yang terbaik agar dapat 

memuaskan nasabah. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literature di bidang 

manajemen, khususnya manajemen pemasaran bank dalam hal ini mengenai 

kualitas layanan yang diberikan oleh bank. 

  

1.5 Sistematika Penulisan Tesis 

Sistematika penulisan tesis secara umum merujuk pada pedoman penulisan dan 

penilaian Tesis STIE Perbanas Surabaya. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB  I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang alur latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan 

tesis. 

BAB  II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan obyek 

permasalahan yang mendukung penelitian. 
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BAB  III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, instrument penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji 

validitas dan reliabilitas instrument penelitian serta teknik analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian 

yang secara garis besar menjelaskan tentang responden 

penelitian serta analisis data yang menjelaskan hasil penelitian 

yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V :   PENUTUP 

   Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang berguna bagi pengembangan serta peningkatan 

layanan perbankan terutama pada layanan internet banking serta 

saran penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


