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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi 

memberikan dampak terhadap sejumlah organisasi bisnis. Salah satunya 

berdampak pada sektor industri jasa keuangan yaitu perbankan. Berdasarkan 

data yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah bank yang 

beroperasi di Indonesia sampai dengan tahun 2017 adalah 43 bank. Data 

tersebut menunjukkan bagaimana sektor perbankan di Indonesia berada dalam 

persaingan ketat yang dapat mendorong sejumlah bank untuk melakukan 

inovasi. Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga persaingan yang 

ketat, pelayanan dan fasilitas bank di tuntut lebih cepat, aman, dan mudah untuk 

di aplikasikan menggunakan laptop maupun gadget. Bank dapat berjalan 

dengan lancar dan memperoleh keuntungan yang maksimal jika bank terus 

berusaha dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terjadi. Dalam 

memasuki era globalisasi ini mengharuskan semua pekerjaan dapat dikerjakan 

secara tepat dan praktis, serta dapat di akses dalam hitungan detik, seperti 

internet (Sarce, Malikah, & Junaidi, 2019). Maka dari itu, bank mulai 

mengembangkan saluran distribusi melalui media elektronik. Pengembangan 

ini sering dikenal dengan sebutan internet banking.  

Layanan internet banking merupakan salah satu jasa perbankan. Sistem 

yang mudah akan memberikan kepuasan bagi seseorang serta meyakini bahwa 

sistem tersebut akan menghasilkan produktivitas nyata dari kondisi 
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penggunaannya. Fasilitas yang diberikan internet banking adalah melakukan 

transfer dana rupiah sehingga nasabah dapat menghemat waktu tanpa 

mendatangi ATM Centre atau kantor bank yang bersangkutan, selain itu 

nasabah dapat memperoleh informasi rekening yaitu berupa pengecekan saldo, 

membuka rekening baru, pembayaran tagihan (air, listrik, dan telepon), dan juga 

nasabah dapat berbelanja lewat e-commerce tanpa memikirkan cara 

pembayaran yang menyusahkan nasabah. Selain itu terdapat fasilitas mutasi 

yang digunakan untuk mengetahui transaksi keluar masuknya uang, sehingga 

tidak perlu untuk mencetak buku tabungan. Hampir semua sektor perbankan 

memiliki layanan internet banking tersebut.  

Berikut data pertumbuhan pengguna internet di Indonesia berdasarkan 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet 

Sumber: APJII, 2017 

Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan survey yang 

dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diatas 

menujukkan bahwa pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 selalu 
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mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa internet tiap tahun 

dibutuhkan dan jumlah penggunanya semakin meningkat tiap tahun. Jika dilihat 

dari semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, layanan internet 

banking ini menjadi hal yang sangat penting bagi dunia bisnis terutama pada 

sektor perbankan, karena transaksi bisa dilakukan dimana saja dengan 

mengandalkan gadget.  Namun pada survey data layanan akses internet yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu: 

 

Gambar 1.2 Layanan yang diakses 

Sumber: APJII, 2017 

Pada data diatas menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menggunakan 

layanan internet sebagai media komunikasi berupa sosial media yang 

didalamnya memiliki banyak fitur salah satunya adalah chatting, dengan angka 

89,35%, sedangkan layanan internet untuk penggunaan internet banking 

menunjukkan hasil yang paling rendah yaitu 7,39%. Maka dari itu peneliti ingin 

menguji apa yang menyebabkan minat masyarakat menggunakan internet 

banking cenderung rendah. 
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Teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat menggunakan teknologi informasi adalah teori TAM (Technology 

Acceptance Model). Model TAM memiliki lima konstruksi utama yaitu 

perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavioral 

intention to use, dan actual use. Dalam lima konstruk tersebut saling berkaitan 

satu sama lain. Maka teori ini akan diuji apakah dapat menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan Internet Banking. 

Dalam memprediksi tingkat pemakaian terhadap kemudahan teknologi 

informasi, model TAM banyak digunakan dengan mempertimbangkan persepsi 

kemudahan tersebut. Menurut Davis (1989) dalam Arumi dan Yanto (2019) 

Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari usaha. Namun, penelitian-

penelitian sebelumnya yang menguji perceived ease of use berpengaruh 

terhadap minat penggunaan Internet Banking menunjukkan hasil yang 

bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sarce, Malikah, & Junaidi, 2019 

dan (Sholikah, 2018) menunjukkan hasil yang mendukung. Sedangkan 

penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh (Agustina & Afriana, 2018) 

dan (Suci & Andini, 2017). 

Memprediksi tingkat pemakaian teknologi informasi juga didasarkan 

pada persepsi kebermanfaatan. Manfaat adalah tingkatan dimana pengguna 

percaya bahwa dengan menggunakan teknologi atau sistem akan meningkatkan 

kinerja seseorang dalam bekerja (Sarce et al., 2019). Menurut (Iqbal & 
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Arisman, 2018), menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan merupakan suatu 

kepercayaan yang kegunannya tentang proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan pengertian persepsi kebermanfaatan diatas dapat disimpulkan 

bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kinerja seseorang dalam 

proses pengambilan keputusan. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya yang 

menguji perceived usefulness berpengaruh terhadap minat penggunaan Internet 

Banking menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Sarce et al., 2019) dan (Sholikah, 2018) menunjukkan hasil yang mendukung. 

Sedangkan penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh (Suci & Andini, 

2017) dan (Juhri & Dewi, 2017). 

Terdapat faktor internal dalam pengujian minat penggunaan teknologi 

informasi menggunakan TAM yaitu Perceived Usefulness dan Perceived Ease 

of Use. Selain kedua faktor tersebut, terdapat juga faktor eksternal yaitu Trust. 

Menurut Ba dan Pavlou (2002) dalam (D. Putri & Fithrie, 2019) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang 

akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah 

lingkungan yang penuh ketidakpastian. Ketika suatu bank dapat memberikan 

keamanan bagi nasabahnya maka kepercayaan akan diperoleh dari 

penggunanya (Nurhayati, 2019). Berdasarkan beberapa pengertian mengenai 

persepsi kepercayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan 

salah satu hal penting bagi perusahaan dalam menarik nasabah. Maka, 

kepercayaan sangat diperlukan dalam suatu sektor perbankan. Namun, 

penelitian-penelitian sebelumnya yang menguji trust berpengaruh terhadap 
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minat penggunaan Internet Banking menunjukkan hasil yang bertentangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sarce et al., 2019) dan (Suci & Andini, 2017) 

menunjukkan hasil yang mendukung. Sedangkan penelitian yang tidak 

mendukung dilakukan oleh (Wahyuningsih & Janah, 2018) dan (Agustina & 

Afriana, 2018). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya dari Frasintya (2019). Sebagai 

pembeda dari penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan Trust sebagai 

variabel independen dan peneliti menggunakan semua konstruk yang terdapat 

pada teori TAM untuk menguji Actual Use penggunaan internet banking.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF 

USE, DAN TRUST TERHADAP ACTUAL USE PENGGUNAAN 

INTERNET BANKING DENGAN PENDEKATAN TAM (TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL)”. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dengan latar belakang diatas, penulis ingin merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1) Apakah Perceived Usefulness berpengaruh positif terhadap Attitude Toward 

Using penggunaan Internet Banking? 

2) Apakah Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Using penggunaan Internet Banking? 
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3) Apakah Trust berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using 

penggunaan Internet Banking? 

4) Apakah Attitude Toward Using berpengaruh positif terhadap Behavioral 

Intention to Use penggunaan Internet Banking? 

5) Apakah Behavioral Intention to Use berpengaruh positif terhadap Actual 

Use penggunaan Internet Banking? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Menemukan bukti empiris pengaruh Perceived Usefulness terhadap 

Attitude Toward Using penggunaan Internet Banking. 

2) Menemukan bukti empiris pengaruh Perceived Ease of Use terhadap 

Attitude Toward Using penggunaan Internet Banking. 

3) Menemukan bukti empiris pengaruh Trust terhadap Attitude Toward Using 

penggunaan Internet Banking. 

4) Menemukan bukti empiris pengaruh Attitude Toward Using terhadap 

Behavioral Intention to Use penggunaan Internet Banking. 

5) Menemukan bukti empiris pengaruh Behavioral Intention to Use terhadap 

Actual Use penggunaan Internet Banking. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

terkait variabel-variabel yang digunakan dalam mempengaruhi minat 

penggunaan internet banking. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Bank tersebut 

karena variabel persepsi kemudahan, kebermanfaatan, dan 

kepercayaan sangat berpengaruh dalam menarik nasabah. 

b. Bagi Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

nasabah dalam minat penggunaan internet banking. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat penggunaan internet banking. 
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1.5 Kerangka Pikir 

            

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir 

Gambar kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa perceived 

usefulness, perceived ease of use, trust mempengaruhi nasabah dalam 

mempengaruhi sikap suka maupun tidak terhadap layanan internet banking. 

Jika sikap nasabah sebagai pengguna layanan internet banking memiliki 

ketertarikan, maka akan menimbulkan minat untuk menggunakan layanan 

internet banking tersebut. Kemudian minat tersebut yang akan 

mempengaruhi nasabah dalam memahami frekuensinya memanfaatkan 

layanan internet banking di kehidupan nyata. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, perumusan 

masalah, tujuan dilakukannya penilitian ini, manfaat penelitian bagi berbagai 

pihak, kerangka pikir, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian 

dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang memuat tentang definisi 

operasional variabel penelitan, penentuan sampel, jenis, dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi anlisis, uji model regresi, dan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penlitian dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 


