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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kondisi pertumbuhan suatu teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat sehingga pengguna 

merasakan lebih mudah dan cepat dalam beraktivitas. Adanya pertumbuhan teknologi yang 

sangat memadai dapat dimanfaatkan untuk pengguna seperti internet yang mampu melengkapi 

kebutuhan semua orang dari segi waktu, ruang, tenaga, dan biaya. Menurut Tan dan Teo (2000) 

dalam (Martins et al.,2013) beberapa tahun ini internet telah berkembang dan menawarkan 

banyak aplikasi baru yang berbasis website kedalam suatu organisasi atau kelompok untuk 

mempertahankan konsumen dan menawarkan sebuah layanan produk baru. Internet sanggup 

memberikan fasilitas kemudahan kepada penggunanya dengan beragam akses yang diberikan 

seperti informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia yang dapat diakses dengan satu pintu 

saja. Dengan adanya internet mampu memberikan ruang kehidupan bagi penggunanya sehingga 

mampu diakses oleh semua orang. 
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Gambar 1.1 

Pertumbuhan Pengguna Internet 

 

 
Sumber: (APJII, 2018) www.apjii.or.id 

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke 

tahun dengan adanya bukti dari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

APJII, kenaikan pada pengguna internet tentunya dapat mengubah strategi dunia 

bisnis untuk lebih maju dan berkembang. Internet juga dapat dimanfaatkan beragam 

bidang seperti ekonomi, layanan publik, edukasi, gaya hidup, sosial-politik, dan 

kesehatan. Serta internet dapat dijadikan sebuah media untuk melakukan kegiatan 

transaksi baik penjualan ataupun pembelian dan menjadikan sumber untuk mencari 

sebuah informasi ataupun bertukar informasi. 

Salah satunya dalam bidang ekonomi yaitu perbankan yang mulai merubah 

dalam sistem pembayaran menggunakan sistem teknologi diantaranya yaitu internet 

banking dan mobile banking. Dari kedua sistem pembayaran mempunyai kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Internet banking merupakan layanan untuk 

melakukan transaksi perbankan melalui website yang dimilik oleh bank dengan alat 

http://www.apjii.or.id/
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pengaman tambahan (token) yang akan mengeluarkan password berbeda setiap kali 

nasabah melakukan transaksi finansial (www.ojk.go.id). Untuk bukti transaksi 

internet banking akan menampilkan pada layar transaksi dan e-mail notifikasi setiap 

transaksi (www.bca.co.id). Selain itu, biaya transaksi menggunakan layanan internet 

banking dengan paket data internet untuk transaksi menjadi jauh lebih murah, apabila 

menggunakan paket unlimited internet maka tidak dikenakan biaya tambahan 

(www.bca.co.id). Kelemahan internet banking yaitu phishing, Man/ Malware In The 

Browser (MIB)/ Sinkronisasi Token, Typosite, dan Keylogger (www.ojk.go.id). 

Menurut Shih and Fang (2004) internet banking adalah sebuah inovasi baru dari 

sistem informasi yang memanfaatkan sumber daya internet dan website untuk 

mempengaruhi aktivitas keuangan ke dalam virtual. Liao et al (1999) dalam (Shih dan 

Fang, 2004) mengidentifikasi virtual bank sebagai “non-branch bank” dan virtual 

banking sebagai penyediaan layanan melalui media elektronik seperti (Automated 

Teller Machine) ATM, telepon, komputer pribadi, dan internet. Rotchanakitumnuai 

dan Speece (2003) dalam (Maditinos et al., 2009) menjelaskan bahwa internet 

banking mempermudahkan nasabah untuk mengakses secara langsung pada informasi 

keuangan dan melakukan transaksi keuangan tanpa mendatangi ke kantor cabang 

bank. Memanfaatkan layanan internet banking yang diberikan oleh pihak bank 

dapat memberikan keuntungan bagi nasabah seperti layanan servis cepat, aman, 

nyaman, murah, dan tersedia setiap saat (24 jam non-stop), serta dapat diakses 

berbagai media elektronik yaitu telepon seluler atau smartphone, komputer, 

laptop/note book, dll. Selain itu, keuntungan bagi pihak bank yaitu menghemat 

http://www.bca.co.id/
http://www.bca.co.id/
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biaya pelayanan yang cukup signifikan sehingga menjadikan solusi lebih murah 

dalam peningkatan suatu infrastruktur pada layanan perbankan dibandingkan 

mendirikan outlet-outlet (Automated Teller Machine) ATM kecuali untuk 

pengambilan uang tunai.  

Sedangkan, mobile banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank 

melakukan transaksi perbankan menggunakan smartphone dengan melalui aplikasi 

yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah (www.ojk.go.id). Untuk bukti 

pembayaran mobile banking akan menampilkan layar transaksi setiap melakukan 

transaksi dan khusus untuk transaksi finansial, informasi nomor kupon undian dan 

informasi rekening deposito, nasabah akan menerima bukti transaksi dalam sub menu 

Inbox yang dapat dicopy untuk diteruskan melalui email, sms ataupun messenger 

(www.bca.co.id). Selain itu, biaya transaksi menggunakan layanan mobile banking 

yaitu untuk menginstal aplikasi diawal dan pendaftaran nomer rekening transfer 

dikenakan biaya SMS (tariff Rp. 250,- s/d Rp. 385,- tergantung dari operator yang 

digunakan (www.bca.co.id). Kelemahan mobile banking yaitu berupa pencurian 

ponsel dan pembajakan nomor ponsel (www.ojk.go.id).  

 

 

 

 

http://www.ojk.go.id/
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Gambar 1.2 

Layanan yang diakses 

 
Sumber: (APJII, 2018) www.apjii.or.id 

 

Menurut (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) APJII layanan bidang 

perbankan di tahun 2017 masih rendah sebesar 7,39% karena penyebaran internet 

belum merata di kota dan desa (rural-urban) sebesar 49,5% sedangkan di perdesaan 

(rural) sebesar 48,3% (www.teknopreneur.com). Sementara, di tahun 2016 transaksi 

internet banking masih rendah sebesar 7,5% karena orang-orang lebih nyaman 

menggunakan transaksi melalui (Automated Teller Machine) ATM sebesar 36,7% 

dan bayar ditempat (Cash On Delivery/ COD) sebesar 14,2% (www.apjii.or.id). 

Selain itu banyak bank-bank di Indonesia yang belum menggunakan internet 

banking serta banyak orang yang menggunakan produk bank seperti layanan 

internet banking hanya bank-bank yang sudah besar atau terkenal 

(www.topbrand.com). Dalam dunia teknologi yang semakin mudah dengan adanya 

smartphone, komputer dan laptop semakin ditinggalkan, namun dilain pihak banyak 

bank yang masih baru meluncurkan jasa internet banking hal ini dapat menimbulkan 

permasalahan yang terjadi dimana mengakses mobile banking lebih mudah 

http://www.apjii.or.id/
http://www.teknopreneur.com/
http://www.apjii.or.id/
http://www.topbrand.com/
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dibandingkan mengakses internet banking. Dari fenomena tersebut menunjukan 

bahwa pengguna internet banking masih rendah.  

Penelitian ini menganalisis internet banking karena penggunaan internet banking 

akan mengalami kemajuan yang pesat beberapa tahun ke depan. Berbagai upaya akan 

dilakukan agar internet banking mampu bertahan di dunia perbankan. Oleh karena 

itu, hal ini tidak bisa lepas dari peran para konsumen atau pengguna untuk bersedia 

menggunakan layanan internet banking. Meskipun intenet banking masih cukup asing 

bagi orang di Indonesia, tetapi karena adanya perkembangan teknologi dan jumlah 

pengguna internet yang cukup tinggi, hal ini tidak begitu menjadi kendala. 

Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengguna internet banking. Di antara penelitian tersebut meng-

gunakan (Theory of Planned Behavior) TPB yang dikemukankan oleh Ajzen (1988) 

dalam Jogiyanto (2007) menerangkan bahwa adanya faktor utama dalam perilaku 

manusia menurut Ajzen (1985.,1991.,2002) dalam Yaghoubi dan Bahmani (2010) 

yaitu niat perilaku dalam mengadopsi teknologi informasi baru, yang dipengaruhi 

oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsi. Sikap 

merupakan tingkah laku sesorang tentang kemauan atas perilaku yang diinginkan 

ataupun tidak diinginkan. Norma subjektif yaitu adanya tekanan organisasi atau sosial 

yang menyebabkan sesorang berniat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

berdasarkan kepercayaan orang lain yang mempengaruhinya. Persepsi kontrol 

perilaku yaitu tanggapan sesorang tentang kemudahan dan kesulitan dalam 

mengaplikasikan perilaku tertentu. Adanya (Theory of Planned Behavior) TPB dapat 
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menjelaskan lebih luas untuk memahami dan memprediksi penerimaan suatu sistem 

informasi yang baru (Ajzen,2002) dalam (Yadav et al.,2014) 

Beberapa penelitian ditemukan ketidakkonsisten hasil pada faktor norma 

subjektif.  Menurut (Theory of Planned Behavior) TPB, bahwa norma subjektif 

berpengaruh terhadap niat menggunakan internet banking. Dari hasil penelitian 

terdahulu yang mendukung teori TPB, yaitu Nasri dan Charfeddine (2012), Yadav et 

al (2014), dan Yatna, C (2017) yang mengatakan bahwa norma subjektif berpengaruh 

positif terhadap niat menggunakan internet banking. Namun, ada penelitian yang 

tidak mendukung norma subjektif terhadap niat menggunakan internet banking, yaitu 

Panggalih dan Baridwan (2013) dan Kirana et al (2018) mengatakan bahwa norma 

subjektif tidak berpengaruh positif terhadap niat pengguna internet banking.  

Ketidakkonsisten hasil norma subjektif pada penelitian tersebut mungkin dapat 

dijelaskan menggunakan teori Locus of Control (LOC) yang dikenalkan oleh 

Rotter (1966) dalam Ghufron dan Suminta (2010). Konsep keperilakuan yang ada 

pada diri seseorang dalam perilaku organisasi yaitu Locus of Control (LOC). 

Menurut Rotter (1996) LOC dibedakan menjadi 2 jenis yaitu LOC internal dan 

LOC eksternal. Individu yang percaya tentang kejadian atau takdir disebabkan oleh 

kendali diri sendiri yaitu  Locus of Control internal. Sedangkan individu yang 

percaya kejadian atau takdir disebabkan oleh kendali dari faktor diluar dirinya 

disebut Locus of Control eksternal. Dari penjelasan tersebut, Locus of Control 

(LOC) dapat dihubungkan dengan norma subjektif karena individu yang memiliki 
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LOC eksternal akan dipengaruhi oleh norma subjektif, sedangkan LOC internal 

cenderung tidak dipengaruhi oleh norma subjektif. 

Namun, penelitian AbuShanab et al (2010) menemukan bahwa (Locus of 

Control) LOC internal memiliki niat yang lebih tinggi untuk pengguna internet 

banking. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa norma subjektif bukan 

merupakan faktor yang mempengaruhi pengguna internet banking karena LOC 

internal adalah individu yang pengambilan keputusan dikendalikan oleh diri 

sendiri, bukan dari eksternal seperti yang dimaksud dalam norma subjektif.  

Ketidakkonsistensi dari hasil riset (AbuShanab, 2005) dengan teori (Locus of 

Control/ LOC) menurut Rotter (1966) dan (Theory of Planned Behavior/ TPB) 

(Nasri dan Charfeddine.,2012; Yadav et al.,2014; Yatna, C.N.,2017;Panggalih dan 

Baridwan.,2013; dan Kirana et al.,2018) menjadikan sebuah alasan perlunya 

dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris tentang “Pengaruh Locus of 

Control Terhadap Hubungan antara Norma Subjektif dengan Niat 

Menggunakan Internet banking” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah norma subjektif (NS) berpengaruh terhadap niat menggunakan internet 

banking dengan Locus of Control (LoC) sebagai variabel moderating? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji apakah norma subjektif (NS) berpengaruh terhadap niat menggunakan 

internet banking dengan Locus of Control (LoC) sebagai variabel moderating. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Pengembangan Teori 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru bagi penelitian tentang 

norma subjektif dan Locus of Control (LoC) terhadap niat menggunakan internet  

banking. 

2. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan referensi pengembangan penelitian 

serupa dimasa yang akan datang dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Kerangka Pikir 

Kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa norma subjektif berpengaruh pada niat 

menggunakan suatu teknologi yang disebut internet banking. Dimana norma subjektif 

sebagai variabel independen dan niat menggunkan internet banking sebagai variabel 

dependen. Variabel independen diatas dari penelitian Nasri dan Charfeddine (2012), 

Yadav et al (2014),  Yatna,C (2017), Panggalih dan Baridwan (2013) dan Kirana et al 

(2018) terdapat ketidakkonsisten hasil dari  penelitian tersebut , dengan hal tersebut 

mungkin dapat dijelaskan menggunakan teori Rotter (1966) yaitu LoC (Locus of 

Control) yang merupakan variabel moderating. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagai menjadi 5 (lima) bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menyusun latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulis 

dalam penelitian ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menyusun teori yang terkait dengan penelitian, hipotesis, dan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Menyusun populasi, sampel, jenis data yang akan digunakan, 

gambaran umum objek penelitian, definisi dan pengukuran variabel 

yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data.. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahn yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan saran dari analisi yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 


