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I PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan di bidang ekonomi dan bisnis yang semakin ketat membuat 

perusahaan harus cepat tanggap dalam memanfaatkan peluang untuk menyusun 

strategi pengembangan bisnisnya. Tidak terkecuali dalam industri perbankan. 

Beberapa tahun terakhir, persaingan bisnis di bidang perbankan dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu intervensi dari regulator, kenaikan permintaan akan 

layanan perbankan, kegiatan keuangan yang tidak terbatas sampai ke tingkat 

internasional, dan perkembangan teknologi (Maudos et al. 2002). Kondisi tersebut 

berdampak pada bank untuk melakukan perubahan struktural dan strategi 

bisnisnya. 

Perkembangan teknologi membawa dunia memasuki era digital, sebuah 

zaman yang hampir seluruh kegiatan manusia sudah dibantu dengan teknologi 

digital. Sektor perbankan harus bekerja ekstra menghadapi era ini. Perkembangan 

teknologi digital ini memaksa bank konvensional atau bank umum untuk bergerak 

mengadopsi  teknologi digital dalam bisnisnya. Bank harus mentransformasikan 

pola bisnis sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Hal itu sejalan dengan 

maraknya pemain financial technology (fintech) yang mulai mengancam 

keberadaan bank umum. Industri fintech terus mengalami pertumbuhan pesat 

dalam beberapa tahun ini. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai wadah 

yang menaungi perusahaan fintech di Indonesia telah mencatat sebanyak 275 

fintech telah tergabung dalam AFTECH, 241 diantaranya adalah fintech startup. 

Secara kuantitas memang terjadi lonjakan besar jumlah pemain baru di industri 

fintech (Adiwaluyo 2019). 

Dilansir Adiwaluyo (2019) AFTECH dalam Annual Member Survey Report 

2018 menyebutkan sekitar 70 persen fintech startup fokus memberikan layanan 

kepada segmen yang tidak terlayani oleh perbankan (unbanked and underbanked). 

Pelayanan yang diberikan fintech tersebut meliputi online lending, crowfunding, 

dan digital payment. Nilai transaksi yang berputar di industri ini pun terus 

meningkat. Pembayaran digital atau digital payment dari Februari hingga 

Desember 2018 tumbuh 70 persen dengan total transaksi sebesar Rp 47 triliun. 

Sementara untuk pembiayaan atau pinjaman sebesar Rp 22,6 triliun nasabah 

mencapai 4,35 juta. Fakta tersebut menunjukkan bahwa lahan bisnis yang 

seharusnya dilakukan perbankan justru menjadi keuntungan bagi pihak lain. Oleh 

sebab itu, sudah saatnya perbankan harus mulai mengembangkan bisnisnya 

mengikuti perkembangan teknologi digital. 

Seiring dengan perkembangan fintech, pelaku bisnis perbankan mulai 

melakukan transformasi digital. Tujuan transformasi digital yang dilakukan bank 

adalah agar bank mampu bertahan dan terus berkembang. Salah satu hal penting 

yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap bank adalah mempertahankan 

nasabah yang telah ada serta menarik nasabah baru. Salah satu perusahaan yang 

telah bertransformasi dengan mengandalkan teknologi digital adalah PT Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Bank BTPN mengambil satu langkah maju 

dalam upaya untuk merevolusi dunia perbankan dengan meluncurkan platform 

atau aplikasi digital banking yaitu Jenius. Jenius merupakan sebuah aplikasi yang 

dirancang untuk membantu nasabah Bank BTPN mengatur keuangan secara lebih 
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mudah, cerdas, dan aman melalui smartphone berbasis Android maupun iOS. 

Bank BTPN membangun dan mengelola sendiri aplikasi perbankan digital ini. 

Pendorong dari perubahan ini adalah perubahan cepat di bidang teknologi telepon 

seluler, yang membuat telepon seluler lebih terjangkau masyarakat sehingga 

memacu penyebaran dan pemakaian yang merata di seluruh Indonesia. 

Jenius adalah aplikasi perbankan yang dilengkapi kartu debit VISA untuk 

membantu nasabah melakukan aktivitas finansial melalui smartphone sehingga 

nasabah memiliki kendali atas uang dan pengaturan keuangannya. Semua aktivitas 

finansial dapat dilakukan sendiri oleh nasabah di dalam aplikasi, mulai dari 

membuka rekening, pembayaran tagihan, transfer uang, tabungan, deposito, 

pembuatan kartu debit, serta alokasi dana untuk pengaturan keuangan. Teknologi 

yang diadopsi oleh bank BTPN ini tergolong baru. Penelitian terkait perilaku 

penerimaan teknologi Jenius ini perlu dilakukan agar dalam pengembangan fitur-

fitur atau layanan yang diberikan Jenius sesuai dengan yang dibutuhkan 

nasabahnya. 

Penelitian tentang perilaku penerimaan teknologi banyak mengacu pada 

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan Davis et al. (1989). 

Model ini menggunakan empat konstruk utama, yaitu perceived usefulness, 

perceived ease of use, attitude toward behavior atau attitude toward using 

technology, dan behavioral intention. Seiring dengan kemajuan teknologi, 

pengembangan penelitian banyak dilakukan terhadap faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap sikap konsumen, seperti yang dilakukan oleh Fawzy dan 

Esawai (2017) yang mengembangkan TAM dengan menambah variabel website 

characteristics, perceived  risk, dan security and privacy untuk digunakan 

meneliti penerimaan pelanggan terhadap internet banking di Mesir. Selanjutnya, 

Puriwat dan Tripopsakul (2017) mengombinasikan TAM dan Mobile Service 

Quality (MSQ) untuk melihat pengaruhnya dalam penerimaan m-banking di 

Thailand. Sementara model TAM dengan menambahkan variabel kemampuan diri 

(self-efficacy) dan kredibilitas bank (credibility) diteliti oleh Pandutomo (2011). 

Dua variabel utama TAM yaitu perceived ease of use dan perceived 

usefulness memengaruhi penerimaan internet banking bersama dengan 

karakteristik demografi dan ekonomi serta persepsi individu itu sendiri (Vuković, 

Pivac dan Kundid 2019). Menurut Al-Somali et al. (2008) faktor-faktor yang 

memengaruhi adopsi internet banking di Arab Saudi antara lain keamanan, 

kualitas koneksi internet, kesadaran manfaat, trust dan latar belakang pendidikan. 

Sementara adopsi internet banking di Srilanka dipengaruhi oleh persepsi 

kegunaan, persepsi keamanan, persepsi aspek sosial, dan persepsi kualitas sistem 

dan variabel-variabel tersebut ditemukan sebagai faktor yang paling berpengaruh 

dalam adopsi layanan internet banking (Jayasiri et al. 2016). Menurut Al-Fahim et 

al. (2016) TAM ditemukan menjadi teori dasar yang baik dan cocok untuk 

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi  Internet Banking Services 

(IBSA) di Yaman. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kegunaan, 

kemudahan penggunaan dan dengan dukungan peraturan memengaruhi adopsi 

IBSA di Yaman. 

TAM dapat memberikan penjelasan tentang faktor yang menentukan 

penerimaan teknologi yang mampu menjelaskan perilaku penggunanya sehingga 

model ini dijadikan model dasar untuk menganalisis perilaku pengguna Jenius. 

Model TAM juga dipilih karena dapat dikombinasikan dengan variabel eksternal 
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lain sesuai dengan objek dan topik penelitian. Venkatesh et al. (2002) 

memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel eksternal pada model 

TAM. Faktor intrinsik berasal dari dalam individu pengguna, sedangkan faktor 

ekstrinsik muncul karena faktor lingkungan yang mendorong konsumen 

menggunakan sistem informasi. Pada penelitian ini co-creation sebagai faktor 

intrinsik dan brand image sebagai faktor ekstrinsik yang ikut memengaruhi 

perilaku penerimaan Jenius oleh nasabahnya.  

Brand image adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen 

ketika mendengar atau melihat identitas suatu brand (Wijaya 2013). Brand image 

diyakini akan memengaruhi behavior intention dari nasabah m-banking. Nasabah 

akan cenderung memiliki intention to use yang lebih tinggi ketika berhadapan 

dengan brand yang disukai (Lin & Lin 2007). Behavior intention ini merupakan 

indikator dari kepuasan pelanggan, sementara co-creation merupakan praktek 

pengembangan produk di era new wave marketing yang konsumen ikut serta 

bersama produsen untuk dapat berkreasi bersama (Hermawan 2009). Menurut 

Jesús et al. (2017) kegiatan ini dalam industri perbankan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas nasabah pada bank. 

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan topik yang 

berkaitan dengan behavior intention to use sebagai hasil akhir dari pendekatan 

TAM. Model kerangka TAM dimodifikasi untuk menguji pengaruh perceived 

ease of use dan perceived usefulness dengan menambahkan dua variabel eksternal 

yaitu brand image dan co-creation terhadap minat untuk menggunakan ulang 

produk perbankan yaitu digital banking Jenius dari Bank BTPN.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perkembangan teknologi menuntut industri perbankan untuk 

bertransformasi dalam bisnisnya. Dilansir dari International Renewable Energy 

Agency (IRENA) (Triwijanarko 2019), Asia Tenggara termasuk Indonesia 

memiliki perkembangan ekonomi yang sangat cepat yaitu sekitar 4 persen per 

tahun dan dikombinasikan dengan peningkatan populasi tahun 2017 menjadi 264 

juta penduduk. Hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia 

menyebutkan bahwa dari total populasi tersebut 171,17 juta penduduk yang 

merupakan pengguna internet atau penetrasi internet tahun 2018 sebesar 64,8 

persen. Jika dilihat dari data tersebut, peluang pengembangan bisnis perbankan 

secara digital sangat potensial. 

Tahun 2016, Bank BTPN meluncurkan platform digital banking pertama di 

Indonesia yaitu Jenius. Jenius merupakan salah satu bagian dari transformasi 

digital yang sedang dilakukan Bank BTPN. Tujuan transformasi digital Bank 

BTPN ini adalah digitalisasi seluruh proses bisnis dengan memanfaatkan data 

yang dimiliki untuk fokus pada kebutuhan nasabah. Tujuan lainnya agar Bank 

BTPN memiliki keunggulan bersaing sehingga mampu mempertahankan 

eksistensi dalam persaingan antar perusahaan sejenis.  

Tiga tahun terakhir beberapa bank yang ada di Indonesia meluncurkan 

berbagai merek platform digital banking sehingga persaingan semakin ketat. 

Akibatnya pesaing bukan hanya dari fintech saja namun dari bank umum lainnya. 

Meski bukan dari industri perbankan, pesaing fintech juga tidak boleh diabaikan. 

Menurut Triwijanarko (2019) fintech yang ada di Indonesia saat ini menguasai 

bisnis e-wallet berdasarkan data pengguna aktif bulanan terbanyak. Jenius adalah 
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satu-satunya produk dengan fitur e-wallet milik perbankan yang masuk peringkat 

lima besar dengan pengguna aktif terbanyak pada quartal dua 2019. Tingginya 

angka unbanked menunjukkan jangkauan Jenius di Indonesia masih kurang 

sehingga memberikan peluang bagi fintech untuk mengambil pangsa pasar 

industri jasa keuangan. Meskipun Jenius berhasil tumbuh 300 persen dari pertama 

kali peluncurannya dan saat ini jumlah nasabah Jenius sudah mencapai angka 1,6 

juta nasabah dengan proporsi di Pulau Jawa 60 persen dan di luar Jawa sebesar 40 

persen, namun bank BTPN belum merasa puas dengan pencapaian tersebut 

(Triwijanarko 2019). Ke depannya, Bank BTPN ingin Jenius dapat digunakan dan 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Hal lain yang menjadi 

permasalahan yaitu platform digital banking Jenius merupakan investasi dengan 

nilai milyaran rupiah bagi Bank BTPN sehingga seharusnya memberikan manfaat 

yang maksimal. 

Bank BTPN lebih dikenal sebagai bank pensiunan karena awalnya bank 

BTPN lebih banya melayani nasabah pensiunan. Kinerja Bank BTPN dalam 

melayani nasabah pensiunan memang tidak perlu diragukan lagi, namun untuk 

memperluas jangkauan bisnis Bank BTPN, harus mampu bersaing dengan Bank 

umum lain untuk mendapatkan nasabah dari berbagai kalangan selain pensiunan. 

Saat ini, Bank BTPN ingin memperluas segmen pasar yang baru, yaitu kalangan 

usia muda dan kaum urban. Tujuan lain Bank BTPN meluncurkan produk Jenius 

adalah untuk meningkatkan citra bank di mata nasabah atau calon nasabah bahwa 

Bank BTPN juga sebagai bank yang modern dan universal. Persoalan bukan pada 

menemukan solusi perbankan terbaru, melainkan bagaimana Bank BTPN dapat 

bertransformasi mengikuti era teknologi digital. 

Jenius juga sebagai salah satu indikator bahwa Bank BTPN mempunyai 

keinginan untuk melayani nasabah lebih baik lagi mulai dari kemudahan 

pembukaan akun bank hingga dalam melakukan transaksi yang dilakukan melalui 

smartphone. Majalah SWA Agustus 2019 mencatat tingkat kepuasan nasabah 

Jenius adalah 7,73 persen, tingkat loyalitas nasabah 7,54 persen dan tingkat 

rekomendasi oleh nasabah 7,52 persen. Jenius berupaya untuk menguatkan lagi 

komitmennya untuk menyebarkan visi life finance ke seluruh Indonesia dengan 

menciptakan wadah kreasi bersama atau co-creation yang disebut Jenius Co-

Create.  Jenius Co-Create dibentuk dengan tujuan agar Bank BTPN mengenal 

pengguna Jenius serta penggunanya dapat memberikan timbal balik pada Bank 

BTPN sehingga Jenius memberikan layanan yang lebih baik sesuai dengan 

harapan nasabah.  

Permasalahan pokok yang ingin dijawab dalam studi ini adalah penerimaan 

platform digital banking Jenius bagi nasabah Bank BTPN dan faktor-faktor apa 

saja yang memengaruhi para nasabah untuk menggunakan ulang aplikasi Jenius 

tersebut. Hal ini bisa dilihat melalui indikator kemanfaatan (usefulness), 

kemudahan penggunaan (ease of use), citra merek (brand image), dan kreasi 

bersama (co-creation) yang kemudian diukur melalui indikator sikap (attitude) 

dan keinginan untuk menggunakan (intention to use). Indikator tersebut 

digunakan untuk mengetahui proses evaluasi penerimaan produk Jenius. Selain 

itu, pemahaman terhadap sikap dan perilaku nasabah Bank BTPN terhadap Jenius 

perlu diketahui sehingga dapat dikembangkan fitur-fitur layanan Jenius yang 

sesuai dengan kondisi Bank BTPN saat ini. 
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Berdasarkan perumusan masalah, yang menjadi pertanyaan penelitian 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, 

dan co-creation terhadap attitude towards using platform digital banking 

Jenius Bank BTPN?   

2. Bagaimana pengaruh brand image, attitude towards using  dan co-creation 

terhadap behavior intention to use platform digital banking Jenius Bank 

BTPN? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan 

adalah :  

1. Menganalisis pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, brand 

image, dan co-creation terhadap attitude towards using platform digital 

banking Jenius Bank BTPN. 

2. Menganalisis pengaruh brand image, attitude towards using dan co-creation 

terhadap behavior intention to use platform digital banking Jenius Bank BTPN. 

3. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan penerimaan platform 

digital banking Jenius Bank BTPN. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan bagi Bank BTPN yang meluncurkan Jenius terkait faktor-

faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan Jenius berdasarkan 

perilaku nasabahnya sehingga dapat dijadikan masukan dalam menyusun 

strategi bisnis Jenius agar dapat bertahan dalam persaingan lingkungan bisnis 

saat ini dan masa yang akan datang. 

2. Sebagai referensi bagi akademisi yang akan melakukan penelitian tentang 

perilaku konsumen dalam penerimaan teknologi pada industri sejenis. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan-batasan penelitian mencakup kriteria responden yaitu nasabah Bank 

BTPN yang menggunakan aplikasi Jenius. Selain itu, penelitian difokuskan pada 

pengaruh perceived ease of use, perceived usefulness, brand image, dan co-

creation terhadap attitude towards using dan behavior intention to use platform 

digital banking Jenius Bank BTPN. 

  




