
 

 

 

 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan kegiatan 

yang berhubungan dengan penggunaan internet. Survei yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2017 menyebutkan bahwa 

89.35 persen layanan yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di 

Indonesia adalah layanan chatting. Sementara untuk layanan yang paling sedikit 

diakses oleh pengguna internet di Indonesia adalah layanan perbankan dengan 

persentase mencapai 7.39 persen. Salah satu layanan perbankan yang 

menggunakan akses internet adalah internet banking1.  

Internet banking pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 

pertengahan tahun 1990-an, lembaga keuangan di Amerika Serikat 

memperkenalkan dan mempromosikan internet banking untuk memberikan 

layanan perbankan yang lebih baik. Pengertian dari internet banking yaitu layanan 

jasa bank yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet 

(Riswandi 2005). Hanya dengan menghubungkan komputer atau laptop dengan 

jaringan internet, maka nasabah sudah dapat menggunakan layanan seperti yang 

diberikan pada saat nasabah datang ke bank. Pelaksanaan terhadap internet 

banking di Indonesia di atur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 

Tahun 2007 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi oleh Bank Umum. 

Penggunaan dari internet banking oleh nasabah dapat memberikan beberapa 

keuntungan bagi pihak bank diantaranya: 1. Business expansion, agar bank dapat 

mudah dijangkau oleh nasabah, maka bank harus membuka banyak cabang. Akan 

tetapi dengan kemunculan teknologi internet banking transaksi perbankan yang 

dilakukan oleh nasabah tidak terbatas lagi pada fisik, ruang dan waktu, sehingga 

bank tidak perlu membuka banyak cabang, 2. Customer loyalty, dengan 

kemunculan internet banking, bank dapat memberikan layanan yang nyaman 

kepada  nasabah sehingga nasabah tidak perlu membuka rekening baru pada bank 

lokasi terdekat, 3. Revenue dan cost improvement, biaya untuk memberikan 

layanan perbankan melalui internet banking dapat lebih murah dibandingkan 

dengan membuka cabang baru, 4. Competitive adventage, persaingan antar bank 

sudah semakin ketat dan apabila bank tidak ikut bergerak mengikuti permintaan 

pasar, maka bank tersebut akan tertinggal (Rahardjo 2001). Di lain pihak, internet 

banking juga memberikan keuntungan bagi nasabah yaitu berupa layanan 

perbankan yang cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat serta dapat 

diakses dari mana saja.  

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah internet banking Bank XYZ, 

hal ini dikarenakan Bank XYZ merupakan bank Indonesia pertama yang 

menerapkan internet banking secara massive. Bank XYZ mencoba menawarkan 

                                                 
1 Kompas.com. 2018. APJII: Paling Rendah, Penggunaan Internet Untuk Layanan Perbankan  [Internet]. [19 Februari 

2018]. Tersedia pada: 
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/183000426/apjii--paling-rendah-penggunaan-internet-untuk-

layanan-perbankan 
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segala bentuk layanan kepada nasabahnya bertujuan memfasilitasi seluruh 

kebutuhannya. Dalam proses penggunaan produk internet banking sebagai alat 

transaksi finansial, Bank XYZ menyadari bahwa terdapat beberapa faktor penting 

yang dapat mempengaruhi penggunaan internet banking tersebut. Faktor 

convinience atau kenyamanan dianggap oleh Poon (2008) sebagai bagian penting 

yang dapat mempengaruhi nasabah dalam menggunakan layanan internet banking. 

Hal ini disebabkan bahwa kenyamanan sering dikaitkan dengan nasabah dapat 

mengakses kapanpun, dimanapun serta mudah dalam penggunaannya. 

Accessibility atau kemampuan mengakses yang dijelaskan oleh Zeithaml, 

Bitner dan Gramler (2009), dapat memberikan pengaruh penting, yang berfungsi 

sebagai pemberitahuan pada nasabah serta menyarankan alternatif. Internet 

banking merupakan teknologi yang diyakini dapat dijadikan alternatif namun tetap 

diperlukan layanan pendukung seperti pengaturan keamanan, pengaduan serta 

informasi pencari. 

Feature atau fitur merupakan bagian penting yang dapat menarik nasabah 

untuk menggunakan internet banking, semakin bermacam serta baik fungsinya 

dianggap dapat meningkatkan penggunaan internet banking (Gerrard dan 

Cuningham 2003). Fees and charges merupakan ukuran biaya atas penggunaan 

dari suatu jasa, hal ini dianggap penting karena nasabah tetap mengharapkan biaya 

yang lebih rendah dalam setiap layanan di internet banking tersebut (Lee dan Lee 

2001).  Bank reputation atau reputasi bank merupakan bagian penting yang dapat 

memberikan keyakinan nasabah untuk mengunakan jasa layanan internet banking. 

Aaker dan Keller (1990) menjelaskan bahwa pertimbangan nasabah dalam 

menggunakan jasa bank sangat terkait dengan reputasi bank tersebut.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prastiti (2007) dengan menggunakan 

landasan sebagian teori Technology Acceptance Model (TAM), faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan internet banking di Indonesia diantaranya adalah 

perceived usefulness, perceived ease of use. Berdasarkan hasil penelitan, 

perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap penggunaan internet 

banking. 

Penelitian lain terhadap internet banking juga dilakukan oleh Yudha dan 

Isgiyarta (2015) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif 

terhadap pengguna internet banking adalah perceived of usefulness, perceived 

ease of use, dan perceived trust.  

 

 

Rumusan Masalah 

Isu digitalisasi membawa tantangan terhadap industri perbankan dengan 

kemunculan perusahan teknologi finansial (fintech). Per April 2018, sebanyak 44 

perusahaan fintech telah tercatat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan 

dampak terhadap industri perbankan2. Dampak yang pertama adalah perilaku 

nasabah yang berpindah dari aktivitas konvensional, seperti pergi ke bank untuk 

menabung,  beralih ke transaksi digital. Dampak yang kedua adalah peran fintech 

yang saat ini hanya berfungsi sebagai pengumpul data pengguna dan menjadi 

                                                 
2 Bisnis.com. 2018 Finansial: Ini Dampak Digitalisasi Perbankan Menurut Chatib Basri [Internet]. [5 Februari 2018]. 

Tersedia Pada: http://finansial.bisnis.com/read/20180205/90/734723/ini-dampak-digitalisasi-perbankan-menurut-

chatib-basri 
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pusat big data, ke depannya akan sangat mungkin jika fungsi mereka akan sama 

dengan bank. Digitalisasi bukan sebuah pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan 

dan perbankan berlomba-lomba untuk menerapkan layanan digital3. 

Internet banking merupakan suatu produk yang memungkinkan nasabah 

untuk melakukan dial dengan menggunakan software internet service provider 

bank.  APJII (2014) menyatakan bahwa internet banking telah menjadi bagian 

yang dapat membantu nasabah dalam bertransaksi, diketahui ±47.2 persen telah 

menggunakan jasa layanan internet banking. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 

11 bank besar diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Mandiri 

Syariah, Bank Negara Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Central 

Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Mega, Bank CIMB Niaga dan Bank 

Lippo memberikan jasa internet banking. Setiap perusahaan perbankan berusaha 

memberikan layanan serta keunggulan dari aspek yang dapat menarik serta 

mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk internet banking. 

Bank XYZ terus berupaya untuk mengetahui tingkat penggunaan dari setiap 

layanan internet banking yang ditawarkan kepada nasabahnya. Layanan yang 

ditawarkan kepada nasabah melalui internet banking adalah layanan transaksi 

finansial dan non financial. Berdasarkan interview dengan bagian managerial 

Bank XYZ, penggunaan internet banking menjadi salah satu hal penting bagi 

Bank XYZ. Dengan semakin banyaknya nasabah yang menggunakan internet 

banking untuk transaksi financial, maka jumlah transaksi melalui kantor cabang 

akan mengalami penurunan. Penurunan transaksi melalui cabang dapat 

memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana dapat memberikan efisiensi 

biaya operasional bagi perusahaan. Perusahaan dapat menghemat keperluan untuk 

membuka cabang baru serta memperkecil jumlah tenaga kerja front liner. Akan 

tetapi berdasarkan survey yang telah dilakukan, dari total pengguna internet 

banking yang sudah ada, jumlah pengguna internet banking untuk transaksi 

finansial masih kurang dari 50 persen total pengguna. Untuk itu berbagai upaya 

dibutuhkan untuk meningkatkan target tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, 

maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan dari layanan internet banking 

pada nasabah XYZ? 

2. Bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan penggunaan transaksi 

finansial internet banking oleh nasabah? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengidentifikasi penggunaan internet banking. 

2. Menganalisis pengaruh perceived usefulness, perceived ease of use, visibility, 

enjoyment, dan social influence terhadap attitude toward using. 

3. Menganalisis pengaruh perceived usefulness dan attitude toward using 

terhadap behavioral intention. 

4. Menganalisis behavioral intention terhadap actual usage transaksi finansial 

internet banking. 

                                                 
3 Kompas.com. 2017. Keuangan: Bagi Perbankan, Digitalisasi Adalah Keharusan [internet]. [19 September 2017]. Tersedia 

pada: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/19/173340226/bagi-perbankan-digitalisasi-adalah-keharusan  
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5. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat diterapkan dalam 

mengembangkan internet banking bagi keberlangsungan bisnis perusahaan 

dimasa mendatang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

informasi terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi nasabah dalam 

menggunakan internet banking sebagai alat transaksi finansial sehingga dapat 

diterapkan dalam menjalankan strategi pemasaran di waktu yang akan datang. 

Bagi instansi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

upaya pengembangan ilmu manajemen dan dapat memberikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang ingin melakukan kajian mengenai internet banking.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini lebih terfokus kepada nasabah Bank XYZ yang telah 

menggunakan internet banking, akan tetapi frekuensi penggunaannya masih 

rendah. Terdapat delapan variabel yang diteliti, yakni perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude towards using, visibility, enjoyment, social 

influence, behavioral intentions to use dan penggunaan internet banking sebagai 

alat transaksi finansial.  

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Perilaku Konsumen 

 

 Perilaku konsumen mempelajari apa yang dilakukan oleh konsumen. 

Schiffman dan Kanuk (1994) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku 

yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dan 

memuaskan kebutuhan mereka. Definisi perilaku konsumen menurut Kotler dan 

Keller (2007) adalah studi mengenai bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide 

atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Menurut Mowen 

(2002) perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi yang mempelajari mengenai 

uni pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan 

pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide. 

 

 

Internet banking 

 

Internet banking merupakan layanan jasa bank yang memungkinkan 

nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi 
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