
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sangat  pentingnya  peran  sistem informasi  saat  ini  bukan  hanya  untuk

meningkatkan komunikasi,  efisiensi,  dan efektivitas,  tetapi  juga sangat  penting

untuk  berkompetitif.  Kemajuan  dari  sistem  teknologi  ini  sekarang  juga

smempunyai  pengaruh terhadap pengolahan  data.  Data  dari  suatu  tempat  juga

dapat dikirim ke tempat lain dengan sistem tekonologi ini.  Perkembangan dari

sistem  teknologi  pun  berpengaruh  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  bidang

perbankan.
Didalam  dunia  perbankan  sendiri,  kemajuan  dari  sistem  teknologi

informasi mendorong perbankan untuk mengikuti arus perubahan teknologi. Bank

pun diharuskan mengembangkan layanan dengan berbagai inovasi, seperti slogan

layanan  yang  terpercaya,  tetapi  tidak  hanya  itu  bank  diharuskan  untuk

memberikan layanan yang dapat menyesuaikan kebutuhan dari nasabah yang juga

berkembang  seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Salah  satu  layanan  dari

bank yang dikembangkan dengan seiringnya kemajuan teknologi yaitu  Internet

Banking. Internet Banking sendiri adalah fasilitas perbankan melalui komunikasi

bergerak  seperti  handphone  atau  media  elektronik  lainnya  dan  mendapat

informasi  melalui  jaringan internet  (Wiji,  2011).  Tujuan dari  Internet  Banking

sendiri  adalah sebagai  sarana  untuk menghemat  biaya  transaksi  bank,  nasabah

lebih leluasa, cepat, mudah, dan aman dalam melakukan transaksi bank selama 24
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jam dimanapun  nasabah  berada  (Sari  dan  Rahmawati  dalam Hannum,  2014).

Layanan  Internet  Banking ini  sudah  diatur  melalui  Peraturan  Bank  Indonesia

tahun  2007  tentang  penerapan  manajemen  risiko  dalam penggunaan  teknologi

informasi oleh bank umum. Memang, tidak semua nasabah menggunakan layanan

Internet Banking yang sudah disediakan oleh bank padahal untuk menggunakan

layanan Internet Banking tersebut tergolong sangat mudah dan sangat menghemat

waktu para nasabah. Menurut Maharsi dan Mulyadi (2007) nasabah lebih memilih

menggunakan  layanan  ini  untuk  melakukan  berbagai  transaksi  perbankan  jika

nasabah dengan mudah menggunakan sistem internet banking sehingga dapat kita

simpulkan  bahwa  persepsi  kemudagan  penggunaan  berpengaruh  pada  minat

dalam menggunakan layanan internet banking.
Dari  beberapa  alasan  yang  tertera  diatas,  tentunya  para  mahasiswa

memiliki kriterianya sendiri yang dijadikan pertimbangan dalam memilih layanan

bank  yang  akan  mereka  pilih  dan  gunakan.  Kriterianya  pun  tidak  lepas  dari

seberapa besarnya manfaat layanan yang didapatkan dan dirasakan oleh nasabah.

Dalam konteks mahasiswa sendiri, peningkatan kinerja juga bisa diartikan sebagai

penunjang yang bisa membantu kegiatan sehari-hari. Mahasiswa tidak lagi perlu

mengantri  di  bank  yang  nantinya  bisa  mengganggu  waktu  perkuliahan,  hanya

dengan memaksimalkan penggunaan layanan Internet Banking maka transaksipun

akan menjadi lebih efektif.
Banyak  sekali  manfaat  yang  didapatkan  apabila  seorang  individu  atau

perusahaan  menggunakan  layanan  Internet  Banking ini,  seperti  misalnya  bisa

menjangkau semua orang diseluruh dunia dan dapat memudahkan individu atau

perusahaan  dalam  memberikan  biaya  yang  lebih  murah  dalam  pemasarannya
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apalagi dengan berkembangnya sistem teknologi saat ini,  tentunya akan sangat

menunjang  lancarnya  layanan  Internet  Banking.  Tetapi,  pada  kenyataannya

fasilitas  Internet  Banking ini  tidak  sepenuhnya  digunakan  oleh  nasabah  di

Indonesia. Nasabah di Indonesia masih menyukai untuk melakukan transaksi yang

masih dibilang tradisional yaitu bertatap muka atau  face to face.
Meski banyak sekali keuntungan yang akan didapat oleh nasabah, namun

pada kenyataannya layanan Internet Banking jarang digunakan oleh nasabah dan

cenderung kurang diminati.  Nasabah lebih senang melakukan transaksi dengan

mengantri di bank. Dan pada kenyataanya jumlah pengguna internet banking  di

Indonesia  lebih  sedikit  dibanding  pengguna  internet.  Penggunaan  internet  di

Indonesia  mencapai  25  juta  dengan  populasi  di  Indonesia  237.512.355  jiwa,

sedang  pengguna  internet  banking  hanya  sebanyak  424.063  di  tahun  2004

(Kompas; 2012). Ini dapat membuktikan bahwa, juga cukup banyak nasabah yang

menggunakan  internet  tetapi  tidak  tertarik  menggunakan  layanan  internet

banking. Nasabah juga menganggap bahwa belum ada manfaat pasti  yang dapat

dirasakan  oleh  nasabah  dengan  menggunakan  layanan  ini.  Karena  menurut

nasabah sistem ini masih terlalu sulit untuk dipahami dan belum begitu terlihat

secara fisik manfaatnya.  Computer Self  Efficacy  adalah salah satu yang dilihat

sebagai variable yang sangat penting untuk melihat perilaku dari individual dalam

bidang  teknologi  informasi.  Sri  Maharsi  dan  Yuliani  Mulyadi  (2007)  secara

sederhana  mendefinisikan  Computer  Self  Efficacy adalah  sebagai  kemampuan

seseorang dalam menggunakan komputer.
Dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dari  Internet  Banking disuatu

bank,  maka  bank  sendiri  perlu  mengetahui  berbagai  faktor  yang  dapat
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mempengaruhi  nasabah  untuk  menggunakan  layanan  Internet  Banking.

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan

membahas permasalahan tersebut dengan judul penelitian :
“PENGARUH  PERSEPSI  KEBERMANFAATAN,  PERSEPSI

KEMUDAHAN  PENGGUNAAN,  DAN  COMPUTER  SELF  EFFICACY

TERHADAP PENGGUNAAN INTERNET BANKING PADA MAHASISWA

S1  FAKULTAS  EKONOMI  DAN  BISNIS  UNIVERSITAS  KATOLIK

SOEGIJAPRANATA”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  rumusan  masalah  didalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi kebermanfaatan

terhadap  penggunaan  Internet  Banking pada  Mahasiswa  S1  Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata?
2. Apakah  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  persepsi  kemudahan

penggunaan terhadap penggunaan  Internet Banking pada Mahasiswa S1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata?
3. Apakah  persepsi  kemudahan  penggunaan  memediasi  hubungan  antara

computer  self  efficacy  dengan  penggunaan  internet  banking  pada

Mahasiswa  S1  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Katolik

Soegijapranata?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  maka  tujuan  dalam penelitian  ini

adalah sebagai berikut : 
1. Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  persepsi

kebermanfaatan terhadap penggunaan  Internet Banking pada Mahasiswa

S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata
2. Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara  persepsi

kemudahan  penggunaan  terhadap  penggunaan  Internet  Banking pada

Mahasiswa  S1  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Katolik

Soegijapranata
3. Untuk mengetahui  apakah persepsi kemudahan penggunaan memediasi

hubungan  antara  computer  self  efficacy  dengan  penggunaan  internet

banking  pada  Mahasiswa  S1  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas

Katolik Soegijapranata
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1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memberikan  sedikit  sumbangan  ilmu  pengetahuan  bagi  pengembangan

teori  yang  bersangkutan  mengenai  pengaruh  persepsi  kebermanfaatan,

persepsi  kemudahan  penggunaan  dan  computer  self  efficacy  terhadap

penggunaan  internet  banking  pada  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa dan melatih berpikir

secara ilmiah yang didapat di bangku kuliah terhadap masalah yang

ada  dan  yang  terjadi  di  dunia  perbankan  dan  khususnya  pada

penggunaan layanan yang diberikan dari bank dan salah satunya yaitu

Internet  Banking,  serta  memberikan  referensi  untuk  melakukan

penelitian  selanjutnya yang relevan.
b. Untuk  membantu  pihak  bank  dalam mengetahui  karakteristik  yang

mempengaruhi  penggunaan  layanan  internet  banking  oleh  nasabah

dalam  konteks  ini  adalah  mahasiswa  sehingga  diharapkan  dapat

menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dari bank.

6



1.4. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini.

BAB  I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka pikir serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan menguraikan

berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi  mengenai  gambaran  umum  objek  penelitian,  objek  dan  lokasi

penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data teknik pengumpulan

data,  definisi  operasional  dan  pengukuran  variabel  serta  teknik  analisa

data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Berisi  analisa  yang  diperlukan  untuk  menjawab  permasalahan  yang

diajukan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian

sebelumnya.
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