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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Saat ini banyak lembaga keuangan menyediakan berbagai fasilitas dan 

layanan yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan transaksi bank dengan 

mudah. Teknologi tinggi yang bergerak cepat, industri perbankan juga 

menerapkan layanan mobile banking dan internet banking. Jadi, banyak institusi 

perbankan yang menerapkan layanan ini untuk meningkatkan standar kualitas dan 

fleksibilitas transaksi bisnis. Internet banking adalah salah satu jaringan 

komunikasi yang menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk mengirim dan 

menerima informasi kapan saja dan di mana saja dengan lebih mudah 

menggunakan ponsel pintar ataupun komputer. Layanan ini dapat memberikan 

banyak manfaat bagi para nasabah karena mudah digunakan dan hanya perlu 

sedikit usaha untuk melakukan transaksi perbankan (www.kompas.com, 2019). 

Penerapan teknologi di bidang perbankan oleh lembaga keuangan untuk 

menyediakan layanan perbankan, seperti yang lain sebelumnya, sudah menjadi 

prasyarat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam mendapatkan nasabah 

baru dan mendapatkan kepercayaan dari nasabah yang sudah ada sekarang. 

Sebuah penelitian oleh KPMG (2013) menunjukkan bahwa penerapan internet 

banking membuka peluang untuk membangun loyalitas nasabah, layanan yang 

lebih efisien dan efektif untuk diproses transaksi. Selain itu, solusi internet 

banking meningkatkan pengalaman nasabah dalam transaksi perbankan, 

meningkatkan kepuasan nasabah dalam hal pelayanan karena bisa diakses setiap 

saat oleh nasabah. 
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Berbagai jenis layanan yang disediakan oleh layanan internet banking 

diantaranya adalah pemeriksaan saldo, kredit transfer, memeriksa status akun, 

menjual stok dan bisnis lain sesuai kebutuhan nasabah. Internet banking bisa 

menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Selain hemat biaya juga 

hemat waktu, karena nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja 

dan dari mana saja (asalkan tersedia jaringan internet). Keuntungan bukan hanya 

untuk nasabah tapi juga pihak bank, di mana internet banking memungkinkan 

bank untuk mengurangi biaya operasional karena jumlah nasabah yang datang ke 

bank makin sedikit, sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil 

dan pegawai yang lebih sedikit. Efisiensi ini menyebabkan bank dapat 

mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Kelebihan lainnya, nasabah 

bisa membuat banyak jadwal transaksi keuangan dalam satu waktu sekaligus atau 

diatur jadwalnya. Internet banking memberikan banyak kemudahan kepada 

nasabah, namun seperti yang kita ketahui pula bahwa banyak juga kejahatan yang 

sekarang ini marak terjadi di dunia maya. Salah satu kejahatan dalam dunia maya 

adalah kejahatan yang dilakukan oleh hacker atau peretas yang harus diwaspadai 

oleh nasabah bank (www.kompas.com, 2019). 

Saat ini, bank mendapat kesempatan untuk melayani nasabah mereka 

tanpa batasan lokasi dan waktu. Berkat internet banking, muncul inovasi dan 

teknologi yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan akses ke jaringan 

perbankan jarak jauh. Pengguna dapat menjelajah kapan saja dan dimana saja 

hampir semua layanan perbankan; dari mencapai informasi akun untuk melakukan 

pembayaran. Era baru internet banking ini membantu bank untuk meningkatkan 

kualitas layanan dan mengurangi biaya layanan. Dalam konteks layanan 
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perbankan, disruptif dan pengembangan teknologi inovatif mengubah operasi 

layanan keuangan. Hal ini memungkinkan nasabah bank untuk menggunakan 

untuk melakukan tugas perbankan secara mandiri seperti memantau akun saldo, 

pembayaran tagihan, transfer uang, atau menemukan lokasi ATM. Fenomena 

internet banking ini begitu penting sehingga digambarkan sebagai salah satu yang 

paling menjanjikan dan penting di bidang bisnis perbankan (Lin, 2011).  

Sebagian besar bank telah menggunakan sistem internet banking dalam 

upaya mengurangi biaya dan meningkatkan layanan nasabah (Martins, 2014). 

Kepercayaan sangat penting untuk adopsi internet banking dan penggunaan 

teknologi internet banking yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat dan membawa efisiensi pada pihak bank (Malaquias, 2016). 

Ada kebutuhan mendesak untuk memahami faktor-faktor yang utama yang 

mempengaruhi penggunaan internet banking. Meningkatnya jumlah penelitian 

tentang internet banking telah membuat proses penelitian pada subjek penting ini 

lebih lanjut (Baptista, 2016). Semakin banyak bank di Indonesia yang termotivasi 

untuk mengintegrasikan saluran internet banking dalam sistem operasional bank.  

Bank-bank yang ada di Indonesia saat ini juga cenderung untuk 

menginvestasikan dananya untuk pengembangan teknologi. Bila dilihat secara 

stastistik, tren bank-bank di Indonesia banyak yang investasi di bidang aplikasi 

perbankan, tidak lagi investasi untuk ke ATM. Hal ini terlihat dari data OJK yang 

mencatat bahwa investasi bank-bank di Indonesia untuk teknologi dari September 

2016 yang hanya Rp 6,06 triliun meningkat menjadi Rp 7,74 triliun per 

September 2018. Bank-bank ini memprioritaskan aplikasi perbankan berbasis 

internet banking yakni 86 persen dalam pengembangan teknologinya. Transaksi 
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nasabah pada beberapa bank besar di Indonesia mayoritas 90 persen 

menggunakan channel elektronik. Tren digitalisasi perbankan pun akan semakin 

baik di masa depan. Mengingat dengan bantuan teknologi, perbankan bisa 

menggaet nasabah dan memantapkan pelayanannya lebih optimal. 

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) kembali mengumumkan 

beberapa pembaruan hasil survei penetrasi dan pengguna internet di Indonesia. 

Dari survei terbarunya ini, APJII mengaku pihaknya melakukan penyederhanaan 

klasifikasi bertujuan untuk meminimalisir multi interpretasi yang kemungkinan 

bakal terjadi ke depannya. APJII melakukan survei dengan dua kategori.Dari hasil 

survei ini untuk kategori teknis pembayaran transaksi online sebanyak 36,7% 

responden memilih untuk melakukannya via ATM, 14,2% memilih untuk bayar di 

tempat atau COD. Kemudian, sebanyak 7,5% memilih kartu kredit, 1,6% memilih 

sms banking, dan posisi terakhir ditempati oleh uang elektronik atau e-money 

sebanyak 0,7%. Responden hanya mengungkapkan pada dasarnya mereka sudah 

merasa aman dengan transaksi online, namun penerapan pembayaran belum 

sepenuhnya online. Hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak 69,4% 

responden merasa aman dengan transaksi online. Dari survei ini, dapat menjadi 

bahan pekerjaan untuk pemerintah dan swasta mengingat implementasi 

pembayaran online belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Berbagai 

perusahaan financial technology dan inovasi yang dilakukan perbankan untuk 

keuangan digital yang tumbuh, belum sepenuhnya mampu menggeser 

pembayaran online via ATM. Seluruh pihak harus bahu membahu melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada konsumen, kendati nasabah menyatakan transaksi 

online sudah aman.  
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Berdasarkan hasil kajian Nielsen Indonesia, jumlah nasabah penabung 

bertumbuh dari 23 persen pada 2014 menjadi 36 persen pada 2018. Dari 

pertumbuhan jumlah nasabah penabung tersebut, pengguna internet dan mobile 

banking juga bertumbuh dari 28 persen pada 2014 menjadi 30 persen pada 2018. 

Semakin muda sebuah generasi juga menunjukkan semakin positifnya penilaian 

mereka terhadap inovasi teknologi, termasuk juga terhadap aplikasi keuangan. 

Sebanyak 72 hingga 80 persen generasi X, Y ataupun Z menganggap positif 

sebuah aplikasi keuangan dilihat dari kemudahannya dalam membuka akun, 

mengecek transaksi keuangan dan bertransaksi secara aman. Sedangkan hanya 63 

hingga 68 persen generasi baby boomers yang berpikiran sama 

(www.nielsenindonesia.com, 2019).   

Tabel 1.1 
 
Perilaku Nasabah dalam Melakukan Pembayaran Online 
 
No. Teknis Pembayaran Persentase Frekuensi (kali) 
    
1. ATM 36,7 48,7 juta 
2. Cash on Delivery (COD) 14,2 18,8 juta 
3. Internet Banking  7,5 9,9 juta 
4. Kartu Kredit 2,5 3,3 juta 
5. SMS Banking 1,6 2,1 juta 
6. E-Money 0,7 928 ribu 
   

Sumber: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) (2019). 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa transaksi belanja dari 

nasabah dengan menggunakan internet banking berada pada posisi ketiga setelah 

ATM dan COD. Sehunggan dengan data ini, maka peluang usaha perbankan 

untuk meningkatkan transaksi belanja nasabah dengan menggunakan internet 

banking masih berpeluang untuk di tingkatkan. Berdasarkan penelitian 
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sebelumnya dan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Usefulness, Ease of Use, Compatibility dan 

Trust terhadap Minat Nasabah Bank dalam Menggunakan Internet Banking 

di Batam”  

 
 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara usefulness terhadap 

behavioral intention? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara ease of use terhadap 

behavioral intention? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara compatibility terhadap 

behavioral intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara trust terhadap behavioral 

intention? 

 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara usefulness terhadap behavioral 

intention  
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2. Untuk mengetahui pengaruh antara ease of use terhadap behavioral 

intention  

3. Untuk mengetahui pengaruh antara compatibility terhadap behavioral 

intention  

4. Untuk mengetahui pengaruh antara trust terhadap behavioral intention  

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi bank: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank 

penyelenggara layanan internet banking di Batam mengenai faktor–

faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam melakukan transaksi 

internet banking. 

2. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan variabel behavioral intention dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

1.4   Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 
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independen terhadap perilaku nasabah sebagai variabel dependen 

serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji 

hipotesis  dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, 

uji kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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