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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bisnis industri perbankan di Indonesia dewasa ini telah berkembang 

dengan pesat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masifnya pemasaran 

jasa perbankan oleh pihak manajemen perusahaan, kesadaran masyarakat akan 

pentingnya penggunaan jasa layanan perbankan, hingga kemudahan penggunaan 

jasa layanan perbankan karena penggunaan fasilitas teknologi yang semakin baik. 

Untuk dapat maju dan berkembang dengan pesat, masing-masing industri 

perbankan harus memiliki keunggulan kompetitif antara lain adalah dengan 

mengadopsi fasilitas teknologi informasi dan memberikan layanan yang baik. 

Layanan yang baik tersebut dilakukan dengan tujuan agar semakin banyak 

konsumen (nasabah) yang tertarik untuk menggunakan jasa perusahan. Layanan 

yang baik akan membentuk sikap positif nasabah terhadap perusahaan dan niat 

untuk tetap menggunakan layanan jasa perbankan yang bersangkutan. 

Teknologi informasi yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah 

teknologi internet banking. Internet banking merupakan salah satu jasa layanan 

bank melalui internet yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan jasa dan 

layanan perbankan seperti memperoleh informasi dan melakukan transaksi 

perbankan (Nurastuti, 2011:113). Menurut Aladwani (2001), internet banking 

adalah bentuk perbankan online berbasis web perbankan di mana nasabah dapat 

mengakses langsung rekening ketika mereka menggunakan internet. Perbankan 
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online menjadi sangat diperlukan sebagai bagian dari layanan perbankan modern. 

Pada saat ini setelah adopsi teknologi informasi oleh perbankan, aktivitas 

pelayanan nasabah mengarah menjadi pelayanan transaksi berbasis teknologi 

kearah sistem home banking. Layanan internet banking dapat dilakukan di mana 

saja dan kapan saja dengan kualitas layanan yang mengandalkan kecepatan, 

ketepatan, kemudahan, kenyamanan dan harga layanan yang murah dengan 

cakupan global selama nasabah didukung oleh fasilitas akses internet.  

Internet banking merupakan pemanfaatan teknologi internet sebagai media 

untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transaksi perbankan dengan 

menggunakan smartphone, personal notebook, netbook, tablet PC dan komputer 

sebagai perantara atau penghubung antara nasabah bank dan pihak bank dengan 

bentuk transaksi yang dilakukan bersifat maya, atau tanpa memerlukan proses 

tatap muka antara nasabah dan petugas bank yang bersangkutan. Internet banking 

menjadikan proses pemindahan transaksi perbankan dari yang bersifat 

konvensional menjadi digital. 

Berdasarkan informasi di laman sharingvision.com, Bank BCA memiliki 

jumlah pengguna terbanyak dengan jumlah pengguna 2,8 juta pengguna. Yang 

kedua terbanyak yaitu pengguna CIMB Cliks berbeda tipis dengan pengguna BNI 

Internet Banking. Adapun yang paling sedikit yaitu pengguna Internet Banking 

BRI yaitu hanya sebesar 25 ribu pengguna. Angka tersebut sudah pasti mewakili 

tingkat jumlah transaksi tiap bank. Target pengguna layanan Internet Banking 

BRI yang ingin dicapai oleh BRI akan sulit diperoleh apabila BRI belum 
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menemukan langkah yang tepat untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan 

tersebut. Berdasarkan data pengguna dari 6 bank besar di Indonesia, pada tahun 

2014 total jumlah pengguna internet banking mencapai 10 juta pengguna. 

Menurut prediksi Sharing Vision, jumlah pengguna internet banking akan 

meningkat hingga 12,2 juta pengguna. Dari awal tahun hingga saat ini, nilai 

transaksi internet banking mencapai Rp 5,617 triliun. Bank BCA menguasai 

hampir keseluran nilai transaksi internet banking dengan total Rp 5,349 triliun. Itu 

artinya, ada peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan internet 

banking di Indonesia.  

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan kemudahan 

penggunaan teknologi internet yang didukung perkembangan gadget serta 

semakin terjangkaunya paket internet yang ditawarkan oleh operator seluler, baik 

dari segi harga maupun jaringan dengan jangkauan yang baik dan luas berdampak 

positif terhadap peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia. Pemanfaatan 

internet banking telah meluas penggunaan dan penyelenggaraannya. Manfaat 

yang diberikan oleh bank dalam layanan internet banking bagi nasabah 

diantaranya memberikan layanan 24 jam, akses yang mudah dan murah, tersedia 

berbagai macam jenis transaksi seperti pengecekan saldo, bayar tagihan, transfer 

uang, bayar bulanan seperti bayar tagihan listrik. Manfaat tersebut merupakan 

daya tarik bagi nasabah untuk menggunakan internet banking (Al-Ajam dan Nor, 

2013). Fitur layanan yang lengkap sehingga kebutuhan nasabah untuk melakukan 

transaksi akan terpenuhi dan internet banking memiliki keamanan yang tinggi 

terhadap bahaya virus komputer dan biaya menggunakan internet banking pun 



4 

 

 

sangat murah. Inovasi pelayanan perbankan melalui teknologi internet banking 

diharapkan dapat menekan biaya transaksi dan antrian yang terjadi di kantor-

kantor bank. 

Dari salah satu fenomena dalam penelitian ini adalah dikarenakan fasilitas 

internet banking merupakan suatu inovasi dari kemajuan teknologi. Untuk 

diterimanya teknologi internet banking tersebut dalam masyarakat, dibutuhkan 

beberapa ukuran atau parameter yang dapat memotivasi masyarakat tersebut 

menerima pelayanan internet banking. Dalam penelitian ini digunakan parameter 

persepsi dari risiko, kepercayaan, manfaat, kemudahan penggunaan, kemampuan 

teknologi, serta fitur layanan internet banking tersebut. Persepsi risiko merupakan 

suatu permasalahan yang sangat mendasar dalam pemanfaatan teknologi 

khususnya fasilitas internet banking. Dibalik kemudahan penggunaan internet 

banking pasti ada risiko yang akan dialami penggunanya berupa tindak kejahatan 

di dunia maya atau biasa disebut Cyber Crime, sehingga diperlukan kehati hatian 

agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam transaksi internet banking.  

Pada saat sekarang sering terjadinya permasalahan eksternal seperti 

serangan hacker dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri banyak sekali 

penyimpangan karena penggunaan internet banking, sms banking, kartu kredit dan 

kartu debit yang rawan terhadap tindak kriminal. Sedangkan kejahatan lainya 

berupa online trading fiktif yaitu mencantumkan barang dagangnya dan ketika 

orang tertarik untuk membeli kemudian mentransfer uang ke nomor rekening 

penjual barangnya tidak terkirim. Adanya SMS palsu untuk mentransfer sejumlah 
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uang merupakan modus selanjutnya walaupun dalam penanganan kasus ini tidak 

terlalu banyak kerugiaannya, namun ini merupakan modus yang harus wajib untuk 

diketahui dan dipelajari. Dengan adanya antisipasi dan jaminan dari bank terkait 

risiko tersebut, diharapkan dapat melahirkan sikap kepercayaan dari para nasabah 

untuk mencoba fasilitas internet banking, dimana kemampuan teknologi dari 

internet banking menciptakan fitur layanan yang mudah untuk digunakan 

sehingga nasabah dapat menerima manfaatnya. Manfaat tersebut salah satunya 

dapat memotivasi nasabah dalam menggunakan fasilitas internet banking.  

Ditengah berkembangnya kemampuan teknologi informasi dan 

meningkatnya jumlah penggunaan internet banking di Indonesia, ternyata jumlah 

pengguna internet banking di Kabupaten Pati tidak cukup banyak dibandingkan 

dengan jumlah nasabah bank umum yang ada. Jadi, tidak semua nasabah 

menggunakan fasilitas internet banking. Beberapa kemungkinan bisa menjadi 

penyebab sedikitnya pengguna internet banking di Kabupaten Pati, antara lain 

ketidakpercayaan terhadap fasilitasnya, risiko cyber crime yang bisa diterima, atau 

kesulitan menggunakan fasilitas atau fitur layanan dari internet banking itu 

sendiri.  

Penelitian tentang penggunaan internet banking ini menjadi semakin 

menarik untuk diteliti, karena meskipun penelitian mengenai penggunaan internet 

banking telah banyak yang meneliti namun hasil yang diperoleh tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli dan Fachruddin (2016) mengungkapan 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan dari persepsi risiko, kepercayaan, 
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manfaat dan kemudahan penggunaan terhadap penggunaan internet banking. 

Berdasarkan penelitian Yudha dan Isgiyarta (2015), persepsi kemudahan, manfaat, 

kepercayaan, risiko, dan kemampuan individu mengoperasikan komputer, 

berpengaruh terhadap penerimaan internet banking adoption. Hasil penelitian 

Mentayani, dkk (2016), menunjukkan bahwa secara empiris kemampuan 

teknologi informasi, kemudahan, risiko dan fitur layanan secara simultan 

berpengaruh terhadap minat nasabah bank dalam menggunakan internet banking. 

Hasil penelitian Hanum, dkk (2013), menunjukkan kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas layanan, kegunaan yang dipersepsikan, kepercayaan atas 

sistem, dan interaksi layanan memengaruhi efektivitas sistem e-banking. Hasil 

penelitian Ronny, dkk (2012), menunjukkan bahwa manfaat, efisiensi, dan 

kemampuan fisik berpengaruh signifikan positif terhadap adopsi internet banking, 

sedangkan kemudahan, keamanan, dan responsif tidak berpengaruh signifikan 

terhadap adopsi internet banking. Hasil penelitian Noviarni (2014), menunjukkan 

bahwa ada pengaruh variabel kegunaan, kemudahan dalam penggunaan, 

kesadaran, risiko, dan sosial terhadap adopsi internet banking. Hasil penelitian 

Sihotang (2016), menunjukkan bahwa keamanan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan layanan internet banking sedangkan fitur-fitur bantuan tidak 

berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan layanan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Afghani dan Yulianti (2016) mengungkapkan  

bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan kesadaran 

berpengaruh signifikan terhadap adopsi internet banking. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Fadhli dan Fachruddin (2016) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Nasabah atas 

Risiko, Kepercayaan, Manfaat, dan Kemudahan Penggunaan terhadap 

Penggunaan Internet Banking”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya 

terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pati. Penelitian ini 

juga menambahkan variabel kemampuan teknologi informasi dan fitur layanan 

sebagai variabel independen karena kedua variabel tersebut berhubungan 

langsung dengan Internet Banking, dimana Internet Banking beserta fitur 

layanannya merupakan bentuk inovasi dari perkembangan teknologi informasi. 

Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada variabel fitur layanan pada penelitian 

Hanum, dkk (2013) dan Sihotang (2016), maka dari itu perlu diadakan penelitian 

lagi terhadap variabel tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, 

maka perlu dilakukan penelitan beberapa faktor yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap penggunaan internet banking. Dengan demikian perlu 

dilakukan penelitian kembali dengan judul “DETERMINAN PENGGUNAAN 

INTERNET BANKING (STUDI EMPIRIS PADA NASABAH BANK 

UMUM DI KABUPATEN PATI)”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian.  

Objek penelitan ini adalah Nasabah Bank Umum di Kabupaten Pati. 

2. Variabel yang diteliti 

Variabel penelitian ini adalah persepsi risiko, persepsi kepercayaan, 

persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kemampuan teknologi 

informasi dan fitur layanan sebagai variabel independen dan penggunaan internet 

banking sebagai variabel dependen. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Penyediaan layanan internet banking oleh bank bertujuan untuk 

memberikan layanan yang lebih baik dengan menawarkan kecepatan, kemudahan, 

dan layanan sepanjang waktu kepada nasabah. Pertumbuhan penggunaan layanan 

internet banking oleh nasabah di Indonesia menunjukkan bahwa semakin 

diterimanya layanan internet banking oleh nasabah. Tetapi jika dilihat dari 

keseluruhan jumlah nasabah perbankan dengan jumlah nasabah yang 

menggunakan internet banking angka pertumbuhan penggunaan layanan internet 

banking masih jauh dari harapan. 

Berdasarkan ulasan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Apakah persepsi nasabah atas risiko berpengaruh terhadap penggunaan 

internet banking? 

2. Apakah persepsi nasabah atas kepercayaan berpengaruh terhadap penggunaan 

internet banking? 

3. Apakah persepsi nasabah atas manfaat berpengaruh terhadap penggunaan 

internet banking? 

4. Apakah persepsi nasabah atas kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap 

penggunaan internet banking? 

5. Apakah persepsi nasabah atas kemampuan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap penggunaan internet banking? 

6. Apakah persepsi nasabah atas fitur layanan berpengaruh terhadap penggunaan 

internet banking? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas risiko terhadap penggunaan internet banking. 

2. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas kepercayaan terhadap penggunaan internet banking. 

3. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas manfaat terhadap penggunaan internet banking. 
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4. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas kemudahan penggunaan terhadap penggunaan internet banking. 

5. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas kemampuan teknologi informasi terhadap penggunaan internet 

banking. 

6. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh persepsi 

nasabah atas fitur layanan terhadap penggunaan internet banking. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu 

menyumbang bukti empiris mengenai teori-teori yang digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh persepsi nasabah atas risiko, kepercayaan, manfaat, 

kemudahan penggunaan, kemampuan teknologi informasi dan fitur layanan 

terhadap penggunaan internet banking.  

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan 

suatu referensi bagi perbankan dalam peningkatan program pelayanan 

internet banking khususnya di wilayah Kabupaten Pati, dan dijadikan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi 

masyarakat dalam menggunakan fasilitas internet banking. 


