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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Internet banking merupakan fasilitas layanan yang diberikan kepada 

nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet (situs 

bank), sehingga mempermudah penggunanya melakukan transaksi perbankan 

nontunai. Petumbuhan internet banking di Indonesia mengalami peningkatan 

dengan total pengguna mencapai 5,9 juta. Peningkatan internet banking didukung 

oleh pertumbuhan internet di Indonesia yang mencapai jumlah 64 juta pengguna 

pada tahun 2014 (www.startupbisnis.com, 2014). 

Menurut penelitian Mars Indonesia tingkat kesadaran masyarakat mengenai 

internet banking sudah cukup tinggi yaitu sebesar 34%. Namun menurut 

penelitian Mars Indonesia penetrasi internet banking hanya sebesar 8,1% saja. 

Tingkat penetrasi internet banking masih kalah dengan tingkat penetrasi mobile 

banking yaitu sebesar 41,2% (www.marsindonesia, 2013). Namun diperkirakan 

internet banking akan mengalami peningkatan. 

Konsumen memilih memakai internet banking karena aksesnya cepat 

(www.jaringnews.com, 2012). Sehingga dapat menghemat waktu dan dapat 

meningkatkan kinerja. Selain itu kenyamanan dan kemudahan yang diberikan 

internet banking membuat nasabah yang telah menggunakan internet banking 

merasa kurang membutuhkan layanan di kantor cabang. Hal itu ditambah juga 

dengan penghematan biaya transportasi maupun penghematan waktu 

(www.infobanknews.com, 2012). Selain itu konsumen dalam menggunakan 
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layanan internet banking melihat seberapa baik reputasi bank, selain itu juga 

melihat kecepatan akses, tingkat keamanan, kemudahan registrasi, dan mudah 

digunakan (www.swa.co.id, 2014). 

Pertumbuhan jaringan kantor bank di Kepri cukup ekspansif dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Sedikitnya ada 58 kantor cabang bank umum yang baru di 

Kepri hingga Juni 2015 ini. Sebanyak 40 diantaranya berada di Batam. Disamping 

itu, terdapat 170 kantor cabang pembantu (KCP) dan 113 kantor kas (KK) di 

Kepri. Dari jumlah tersebut 99 KCP dan 63 KK ada di Kota Batam. Jumlah 

jaringan kantor bank yang cukup tinggi ini mengharuskan masing-masing bank 

untuk terus berinovasi agar tetap mampu bersaing memperebutkan pasar. Kondisi 

ini merupakan sebuah gambaran bahwa Kepri merupakan suatu wilayah yang 

memiliki daya tarik tinggi bagi tumbuhnya industri keuangan modern. Sehingga 

diharapkan keberadaan industri jasa keuangan yang banyak ini dapat 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kepri (www.jppn.com, 2015) 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Niat Pengguna Internet Banking di Kota Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis berusaha mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh antara perceived usefulness terhadap intention to 

use internet banking? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara perceived ease to use terhadap intention to 

use internet banking? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara perceived credibility terhadap intention to 

use internet banking? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara trust terhadap intention to use internet 

banking? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara convenience terhadap intention to use 

internet banking? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use internet banking 

2. Pengaruh perceived ease to use terhadap intention to use internet banking 

3. Pengaruh perceived credibility terhadap intention to use internet banking 

4. Pengaruh trust terhadap intention to use internet banking 

5. Pengaruh convenience terhadap intention to use internet banking 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat penelitian bagi industri perbankan adalah melalui penelitian ini 

dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat menentukan niat konsumen 

menggunakan internet banking. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi 

kebijakan bagi industri perbankan, terutama dalam strategi layanan internet 

banking. 

2. Manfaat penelitian bagi akademisi adalah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi tambahan referensi untuk mempermudah dan melancarkan 

penelitian selanjutnya. Penelitian mengenai hubungan antara perceived 

usefulness, perceived ease to use, perceived credibility, trust dan 

convenience diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang akan 

meneliti dibidang perbankan maupun bidang lainnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan penelitian, masalah penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini memuat model penelitian terdahulu, definsi variabel 

dependen, hubungan antar variabel, model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisa data, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan analisis deskripsi demografi responden, 

hasil uji outlier, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik dan 

hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bagian sebelumnya, keterbatasan dari penelitian 

serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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