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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi dan digital seakan-akan telah menjadi bagian dari kebutuhan 

hidup manusia. Hal ini terlihat dari penggunaan gadget yang senantiasa 

menemani aktivitas orang-orang. Menurut Menkominfo (2015), diperkirakan 

lebih dari 100 juta jiwa di Indonesia akan menggunakan smartphone 

(Rahmayani, 2015). Perkembangan era digital, seakan mendorong perubahan 

dalam gaya hidup dan peningkatan dalam kebutuhan setiap orang (Shukla, 

Bharadwaj, & Gupta, 2019). Tidak sedikit orang memilih kemudahan dan 

fleksibilitas ketika menggunakan teknologi dalam memenuhi kebutuhannya. 

Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda inilah, yang kemudian 

dimanfaatkan perusahaan untuk berlomba-lomba menciptakan dan menawarkan 

produk berbasis teknologi yang telah disesuaikan dengan kemajuan digital. 

Menurut Sekjen APJII (2019) ada sebanyak 171,17 juta jiwa penduduk 

Indonesia yang sudah terhubung ke internet. Memanfaatkan kemajuan era digital 

dan penetrasi internet yang tinggi, bank pun memperluas jaringan layanannya. 

Salah satunya adalah Internet banking yang merupakan alternatif jaringan 
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layanan elektronik dari bank. Untuk mempermudah konsumen dalam melakukan 

transaksi pada perbankan, banyak bank mencoba memperluas jaringan layanan 

mereka dan menawarkan produk elektronik mereka agar konsumen dapat 

melakukan transaksi secara online dengan cepat, mudah, dan dapat dilakukan 

dimana saja. Pemanfaatan perbankan online ini dipermudah dengan penggunaan 

gadget yang tidak terlepas dari kebutuhan setiap orang (Pratomo, 2019).  

Studi eksplorasi dilakukan untuk mengeksplorasi data untuk tambahan 

data dalam melihat fenomena yang terjadi dan dilaksanakan pada tanggal 20 

September 2019. Studi eksplorasi ini dilakukan untuk mengetahui fenomena 

yang menjadi pengaruh pada kualitas layanan Internet banking terhadap 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Pengambilan data yang dilakukan pada studi 

eksplorasi ini adalah dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 35 

responden. Terdapat enam pertanyaan pada kuesioner, dimana pertanyaan berupa 

jawaban singkat, pilihan “ya” atau “tidak”, dan pilihan ganda. 

Hasil eksplorasi berdasarkan 35 responden yang terekam, rentang umur 

dari pengguna perbankan online pun beragam. Usia responden berkisar antara 17 

tahun sampai 33 tahun, dengan persentase jumlah umur pengguna Internet 

banking yang paling banyak adalah umur 21 tahun, yaitu sebesar 51.5%. 

Menurut APJII (2018), pengguna internet terbanyak kedua di Indonesia berada 

pada rentang usia 20-24 tahun, sehingga penggunaan gadget merupakan hal yang 

sangat umum serta kesadaran akan perkembangan era digital juga sangat 

berkembang dan bertransaksi online bukan hal yang asing lagi bagi mereka. 

Penggunaan perbankan online ini diketahui digunakan dari ragam usia yang 
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berbeda sebab Internet banking mencakup kebutuhan yang bervariasi dari 

transfer, pengecekan mutasi rekening, pengecekan saldo dan lain sebagainya 

(Untari, 2019). 

Umur Responden 

 
Gambar 1.1 Umur Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data (2019) 

 

Hasil eksplorasi pada 35 responden, 34 responden dari 35 responden, atau 

sebesar 97.1% responden menyatakan “ya” bahwa mereka menggunakan layanan 

Internet banking, sedangkan hanya sebesar 2.9% atau satu orang saja yang 

menyatakan tidak menggunakan layanan Internet banking. Dari hasil tersebut 

disimpulkan bahwa saat ini banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan 

yang disediakan oleh bank, khususnya layanan Internet banking. 

Pengguna Internet Banking 

Gambar 1.2 Pengguna Internet banking 

Sumber : Hasil pengolahan data (2019) 
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Hasil eksplorasi berdasarkan survei dari 34 responden (35 responden, 

namun gugur satu dikarenakan tidak menggunakan layanan Internet banking), 

100% menyatakan penting bagi bank untuk menyediakan layanan Internet 

banking.  

 

Pentingnya layanan Internet Banking 

Gambar 1.3 Pentingnya Layanan Internet Banking 

Sumber : Hasil Pengolahan data (2019) 

 

 

Hasil eksplorasi pada 34 responden pengguna layanan Internet banking 

menyatakan bahwa 33 responden atau sebesar 97.1% responden merasa nyaman 

dalam menggunakan layanan Internet banking, sedangkan 2.9% lainnya 

menyatakan bahwa ia merasa tidak nyaman dalam menggunakan layanan 

Internet Banking. 

Kenyamanan dalam Menggunakan Layanan Internet Banking 

Gambar 1.4 Kenyamanan penggunaan layanan Internet Banking 

Sumber: Hasil Pengolahan data (2019) 
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Metode bertransaksi secara online menggunakan Internet banking 

menawarkan berbagai keuntungan bagi penggunanya. Hasil eksplorasi terhadap 

34 responden menjelaskan bahwa 50% atau sebanyak 17 responden menyatakan 

bahwa mobilitas (dapat diakses dimana saja) menjadi alasan orang untuk tetap 

menggunakan Internet banking tanpa harus mengunjungi bank saat ingin 

melakukan transaksi. Pengguna hanya perlu menggunakan gadget untuk 

menyesuaikan kebutuhan dalam aktivitas perbankan.  

Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh layanan Internet banking selain 

mobilitas yang tinggi, diantaranya adalah kecepatan dalam mengakses laman 

website. Dimana waktu yang dibutuhkan sangat sedikit untuk membuka laman 

website. Akses pada laman web dalam waktu yang singkat menjadi alasan kedua 

terbesar mengapa responden memilih untuk tetap menggunakan layanan Internet 

banking, yaitu sebesar 32.4% atau sebanyak 11 responden. 

Selain itu, kemudahan dalam mengoperasikan laman website juga menjadi 

pertimbangan keuntungan oleh pengguna layanan Internet banking ini. Hasil dari 

34 responden menyatakan alasannya tetap menggunakan layanan Internet 

banking adalah karena tingkat kemudahan dalam menggunakan layanan Internet 

bank sebesar 11.8% atau sebanyak empat responden. Kemudahan dalam 

menggunakan Internet banking memberikan dampak pada efisiensi waktu bagi 

pengguna dalam melakukan transaksi. Di samping itu, keamanan dalam 

menggunakan menjadi alasan terakhir bagi pengguna dalam melakukan transaksi 

dalam layanan Internet banking, yaitu sebesar 5.9% atau sebanyak dua 
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responden. Desain web yang rapi tidak terlalu menjadi indikasi pendorong 

masyarakat menggunakan layanan Internet banking. 

 

Alasan Penggunaan Internet Banking 

Gambar 1.5 Alasan Penggunaan Internet Banking 

Sumber : Hasil Pengolahan data (2019) 

 

Hasil eksplorasi dari 34 responden menyatakan bahwa 97.1% akan 

merekomendasikan layanan Internet banking kepada orang lain, sedangkan 

hanya sebesar 2.9% menyatakan bahwa tidak akan merekomendasikan layanan 

Internet banking kepada orang lain. 

Merekomendasikan pada Orang Lain 

Gambar 1.6 Merekomendasikan pada Orang Lain 

Sumber : Hasil Pengolahan data (2019) 

 

Aktivitas bertransaksi dengan layanan Internet banking perlu diyakini 

dengan kenyamanan dalam bertransaksi menggunakan layanan Internet banking 
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serta perluasan jaringan layanan online dari bank terkait. Untuk dapat mengakses 

layanan Internet banking, nasabah perlu menggunakan bank yang memiliki 

layanan perbankan online sebab tidak semua bank menyediakan jasa ini dan 

fitur-fitur yang ditawarkan oleh setiap bank juga bervariasi. Dengan demikian, 

nasabah harus memahami kebutuhannya dalam layanan perbankan online dan 

meneliti terlebih dahulu bank yang memberikan fitur-fitur yang diinginkan. 

Adapun beberapa contoh bank yang menawarkan layanan perbankan online yaitu 

BCA, Mandiri, dan BNI. 

Bank-bank tersebut dipilih berdasarkan syarat-syarat metode pengumpulan 

data pada jurnal acuan yang digunakan dalam penelitian yaitu bank yang 

memiliki layanan perbankan online dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Bank 

BCA, Mandiri dan BNI disebut sebagai bank terbesar dengan laba tertinggi di 

Indonesia dan juga bank-bank yang memiliki cabang terbanyak di Indonesia 

(Mustika, 2019).  

BCA merupakan salah satu bank contoh bank swasta yang menawarkan 

layanan Internet banking di bawah perusahan rokok yaitu PT.Djarum. Dilansir 

pada laman website BCA pada tahun 2018, BCA disebutkan memiliki 1.236 

kantor cabang. BCA  menawarkan produk layanan Internet banking dengan 

beberapa keunggulan, diantaranya adalah keamanan, kemampuan untuk dapat 

melakukan transaksi layaknya sedang di ATM (kecuali untuk tarik tunai), 

kepraktisan, serta dapat dilakukan melalui smartphone (BCA, 2019).  

Berdasarkan informasi dari website bank Mandiri, Layanan Internet 

banking yang tersedia juga dalam versi aplikasi mobile bagi Bank Mandiri 
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disebut dengan Mandiri Online. Mandiri diketahui memiliki 139 kantor cabang 

dengan 2319 kantor cabang pembantu pada laman website bank Mandiri. 

Mandiri online didukung oleh beberapa fitur yang memungkinkan bagi 

konsumen bank Mandiri untuk memiliki kontrol penuh atas finansial, dapat 

melakukan transaksi finansial, top-up, transfer uang antar bank, menyediakan 

sejarah transaksi secara lengkap, dapat membuka tabungan dan deposito, terdapat 

integrasi akses web dan aplikasi, serta sistem keamanan yang ketat (berlapis). 

Dengan demikian, bank Mandiri terus berusaha untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang diberikan demi kepuasan konsumen (Mandiri, 2019).  

Sedangkan pada Bank Negara Indonesia (BNI), menurut BNI (2019) 

layanan Internet banking yang tersedia tidak hanya sebatas untuk transfer, cek 

mutasi, pembukaan rekening atau deposito, namun fitur lainnya yang mendukung 

layanan Internet banking BNI adalah konsumen dapat membuat perencanaan 

keuangan, serta setoran dapat terjadwalkan secara otomatis. Beberapa 

keunggulan yang dimiliki oleh layanan Internet banking BNI adalah dapat 

diakses baik melalui laptop/PC maupun melalui smartphone, dapat melakukan 

transaksi transfer hingga satu milyar dalam satu hari, terdapat nilai tukar valas, 

serta masih banyak lagi. BNI didukung oleh 169 kantor cabang dan 911 kantor 

cabang pembantu (Annual Report, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan fenomena di atas, yaitu banyaknya penggunaan teknologi, 

keinginan konsumen untuk dapat bertransaksi secara praktis, efektif, dan efisien, 

serta banyaknya institusi finansial (bank) yang menyediakan layanan Internet 
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banking, maka peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas 

layanan Internet bank terhadap kepuasan dan kesetiaan konsumen pengguna 

layanan internet bank. Penelitian ini merupakan penelitian replika dari jurnal 

Muslim Amin. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitian ini, yaitu 

“Pengaruh Internet banking Service Quality terhadap E-customer Satisfaction 

dan E-customer Loyalty pada lembaga keuangan (BCA, Mandiri, dan BNI).” 

Dengan rumusan masalah : 

1. Apakah internet banking service quality berpengaruh positif terhadap e-

customer satisfaction? 

2. Apakah internet banking service quality berpengaruh positif terhadap e-

customer loyalty? 

3. Apakah e-customer satisfaction berpengaruh positif terhadap e-customer 

loyalty? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Internet banking service quality pada e-

customer satisfaction. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif Internet banking service quality pada e-

customer loyalty. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif e-customer satisfaction pada e-customer 

loyalty. 
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1.4 Mafaat Penelitian  

 Manfaat penelitian dapat dilihat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Dalam hal teoritis, diharapkan penelitian mampu memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pembaca, sedangkan, dalam praktis, diharapkan penelitian ini 

dapat membantu bank untuk memberikan informasi tambahan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah agar dapat menjadi dasar 

dari pengembangan pengkajian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan dapat memberikan beragam informasi yang berguna dan memiliki 

manfaat kepada pembaca mengenai bagaimana pengaruh internet banking service 

quality terhadap e-customer satisfaction dan e-customer loyalty pada lembaga 

keuangan khususnya bank “BCA”, “Mandiri”, dan “BNI”. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah agar dapat menambah 

pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan teori dalam dunia nyata dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi bank agar dapat memberikan motivasi dan pemahaman 

lebih mengenai pentingnya meningkatkan kualitas layanan bank dikarenakan 

kualitas layanan bank akan memberikan pengaruh bagi kepuasan dan kesetiaan 

konsumen bank terhadap bank. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian   

 Penelitian ini akan menjelaskan pengaruh internet banking service quality 

terhadap e-customer satisfaction, internet banking service quality terhadap e-

customer loyalty, serta e-customer satisfaction terhadap e-customer loyalty. 

Internet banking service quality didefinisikan sebagai variabel bebas (X), e-

customer satisfaction didefinisikan sebagai variabel terikat (Y1) dan e-customer 

loyalty didefinisikan sebagai variabel terikat (Y2). 

1.6 Sistematika Pembahasan  

 Dalam memudahkan pemberian penjelasan yang lebih spesifik dan 

pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian 

ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Pada bab satu akan dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi 

latar belakang dari beragam permasalahan yang terjadi, rumusan masalah yang 

dihadapi, tujuan penelitian yang ingin dilakukan, serta sistematika penulisan yang 

akan digunakan.  

Bab II Landasan Teori 

 Pada bab dua akan diterangkan berbagai jenis teori yang akan digunakan 

sebagai landasan teori penelitian ini, dimana akan dijelaskan juga mengenai 

berbagai variabel yang digunakan (contohnya variabel bebas dan variabel terikat), 

hipotesis penelitian, penelitian terdahulu, dan model penelitian acuan.  
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Bab III Metode Penelitian 

 Pada bab tiga akan dipaparkan mengenai objek penelitian dari penelitian, 

yang akan dimulai dari berbagai variabel yang menjadi model penelitian; 

penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian; serta teknik 

yang digunakan dalam memperoleh data (misalnya tahap pengambilan data, 

pengumpulan data, pengukuran data, sampai pada tahap menganalisa data). 

Bab IV Pembahasan 

 Pada bab empat akan dibahas mengenai perolehan hasil dari berbagai 

proses dalam pengolahan data. Dalam bab ini, analisa terhadap data hasil 

kuesioner secara online yang dikumpulkan serta pemecahan masalah berbagai 

jenis metode; metode statistik; uji validitas; serta uji reliabilitas juga akan dibahas 

yang kemudian dikaitkan dengan berbagai jenis teori pendukung yang berlaku. 

Bab V Kesimpulan 

Bab lima akan membahas mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan 

dan implikasi manajerial. Lebih lanjut, pada bab ini juga akan dijelaskan 

keterbatasan dalam penelitian dan diberikan saran untuk penelitian selanjutnya 

sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi 

pembaca. 

  


