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1.1  Latar Belakang Penelitian  

Kemajuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, memberikan 

kontribusi besar pada pertumbuhan yang signifikan pada sektor jasa terutama jasa 

perbankan. Teknologi informasi berperan signifikan dalam menunjang daya saing 

setiap perusahaan, misalnya dalam hal penciptaan atau penyampaian jasa baru, 

peningkatan keterlibatan pelanggan dalam operasional, pembentukan departemen 

layanan pelanggan tersentralisasi, dan pengembangan database marketing yang 

akurat. Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi adalah internet banking 

(Pikkarainen, et al. 2004).  

Kehadiran internet banking ini telah membawa perubahan yang mendasar 

pada jenis layanan perbankan, dari yang awalnya banking delivery channels ke arah 

self-service channels yaitu internet banking. Secara umum, teknologi dan tingkat 

penggunaan internet banking oleh nasabah yang paling tinggi adalah di Eropa 

(Pikkarainen, et al. 2004). Selama beberapa tahun terakhir ini, bank komersial telah 

memperkenalkan sistem perbankan berbasis internet untuk meningkatkan operasional 

dan mengurangi biaya. Internet banking merupakan salah satu bentuk produk jasa 

yang mulai banyak ditawakan oleh bank-bank komersial di Indonesia.   

Oleh karena alasan kemudahan dan kegunaannya, mulai banyak nasabah 

bank di Indonesia yang menggunakan fasilitas internet banking dalam transaksi 
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perbankan. Jumlah nasabah di Indonesia yang menggunakan internet banking pada 

tahun 2001 sebesar 293.351 orang. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 424.063 

orang pada tahun 2004. Adapun total transaksi internet banking pada tahun 2001 

mencapai Rp 7,45 triliun dan meningkat pada tahun 2004 menjadi Rp 35,51 triliun 

per tahun. Penggunaan internet di Indonesia meningkat secara pesat yakni mencapai 

30 juta jiwa atau 12,3% dari populasi di Indonesia di tahun 2009. Sedangkan hasil 

survey dari markplus insight, pada tahun 2010 tingkat populasi pengguna internet di 

Indonesia meningkat dari 30juta jiwa ke 42 juta jiwa dan perkembangan pengguna 

internet terus bertambah di tahun 2011 dari 42 juta jiwa telah berkembang sebesar 55 

juta jiwa (Markplus Insight,2011). 

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan nasabah menaruh uang di bank 

pilihannya, mulai dari kedekatan lokasi, layanan yang memuaskan, tingkat keamanan, 

fasilitas kemudahan transaksi dan mendapatkan informasi, sampai dengan beberapa 

faktor lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa pada faktor inilah tingkat persaingan yang 

terjadi antar bank cukup tinggi. Ketika layanan, tingkat keamanan, dan kedekatan 

lokasi (cabang) sudah memuaskan nasabah, maka yang dicari oleh nasabah adalah 

seberapa canggih dan banyak fasilitas yang memberikan kemudahan bertransaksi 

(Maditinos, et al. 2013). 

Dalam penelitian ini, sampel diambil adalah masyarakat yang menggunakan 

internet banking dikota Batam. Selanjutnya, untuk mengakomodasi itu semua 

dilakukanlah penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Kota Batam Menggunakan Internet Banking”. 



3 
 

 
 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.  Apakah ease of use berpengaruh terhadap intention to use internet banking ?  

2.  Apakah enjoyment  berpengaruh terhadap intention to use internet banking ?  

3.  Apakah trust berpengaruh terhadap intention to use internet banking ?  

4.  Apakah usefulness berpengaruh terhadap intention to use internet banking ?  

5.  Apakah internet connection berpengaruh terhadap intention to use internet 

banking ?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh ease of use terhadap intention to 

use internet banking. 

2. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh enjoyment terhadap intention to 

use internet banking.  

3. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh trust terhadap intention to use 

internet banking.  

4. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh usefulness terhadap intention to 

use internet banking.  

5. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh internet connection terhadap 

intention to use internet banking.  
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1.3.2 Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan 

bermanfaat untuk perusahaan perbankan yang ada di Indonesia untuk dapat 

merumuskan strategi pemasaran mereka guna mempertahankan keunggulan 

kompetitif internet banking dan mengembangkan inovasi baru dari sistem 

internet banking di masa yang akan datang yang nyaman, aman, dan 

memiliki fitur yang menarik, sehingga nasabah dapat tetap menerima dan 

selalu menggunaan fasilitas internet banking. 

2. Bagi Peneliti dan bagi Akademis 

Hasil penelitian ini memberikan banyak masukan dari respon masyarakat 

pengguna fasilitas internet banking dan dapat meningkat pemahaman 

tentang pengaruh ease of use, enjoyment, trust, internet connection dan 

usefulness terhadap minat untuk menggunakan internet banking. Bagi 

Akademis dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai 

isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan makala ini. 
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II :   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS  

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian yang 

dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan tugas dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi 

yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian selanjutnya yang 

menggunakan topik sejenis dengan penelitian yang dilakukan. 

 


