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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1. Latar Belakang 

E-banking menurut Tampubolon (dalam Indah, 2016), Electronic 

banking adalah salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk 

memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi 

perbankan melalui jaringan dan bukan merupakan bank yang hanya 

menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet. Sedangkan Clarke 

(dalam Indah, 2016) mengatakan bahwa e-banking adalah penyediaan jasa 

perbankan pada sektor retail dan skala kecil melalui saluran elektronik. 

Kompleksitas persaingan industri menyebabkan setiap perusahaan 

memfokuskan diri terhadap keinginan serta kepuasan pelanggan. Hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, 

bukan hanya menyangkut peningkatan penjualan dan reputasi penjualan 

melainkan juga menyangkut pembinaan jangka panjang. 

Setiap nasabah akan memilih suatu bank untuk menyimpan dana 

mereka oleh karena suatu bank akan memberikan suatu layanan serta 

informasi yang membuat para nasabah tertarik untuk memilih bank itu. Oleh 

sebab itu untuk membuat para nasabah loyal tidak hanya berpondasi dengan 
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satisfaction saja tetapi untuk membuat para nabah loyal terhadapa suatu bank 

juga berdasarkan trust. Loyalitas tidak bias didapatkan dengan mudah oleh 

bank, diperlukan suatu strategi dalam mendapatkan konsumen. Perusahaan 

bank harus mengetahui informasi tentang keinginan serta permintaan yang 

dibutuhkan oleh setiap konsumen, dan jika telah mendapatkan konsumen 

tidak hanya berfokus pada kepuasaan sesaat tetapi perusahaan harus terus 

mengembangkan sesuatu agar membuat para konsumen tetap memilih 

perusahaan tersebut sebagai pilihannya dan loyal. Mengetahui pentingnya 

loyalitas di dalam perusahaan bank, sehingga perusahaan melakukan inovasi 

dengan mengeluarkan suatu jasa baru yaitu E – Banking (electronic banking) 

yang bertujuan agar membuat para pelanggan lebih mudah dalam 

menggunakan produk dan jasa perusahaan dikarenakan perkembangna 

teknologi yang semakin maju sehingga para pelanggan tidak ingin repot 

dalam mengakses produk serta jasa yang diberikan oleh perusahaan bank. 

Dengan adanya E – Banking persaingan diantara perusahaan – perusahaan 

bank di Indonesia semakin ketat untuk memikat para pelanggan.  

Menurut DeLone dan McLean (Hudin and Riana 2016), tentang 

kesuksesan system informasi yaitu dengan elemen kualitas system (system 

quality), kualitas informasi (information quality), kualitas layanan (service 

quality), penggunaan (use), kepuasan pengguna (user satisfaction), dan 

manfaat bersih (net benefit). Dengan adanya model Delone dan McLean 
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sehingga untuk jasa E – Banking membutuhkan 3 komponen elemen tersebut 

untuk menarik para pelanggan agar puas dengan jasa yang di berikan oleh 

perusahaan bank melalui system E – Banking yaitu memperhatikan kualitas 

system, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Jika 3 komponen tersebut 

sudah terpenuhi akan dengan mudah membuat pelanggan puas terhadap 

perusahaan bank tersebut dan loyal terhadap perusahaan itu juga dikarenakan 

tingkat kepusaan pelanggan sangat berpengaruh besar dalam membuat 

pelanggan loyal. Sehingga diperlukannya pengawasan terhadap ke 3 

komponen tersebut. 

Loyalitas konsumen dapat dibentuk dengan cara memberikan 

kepuasan (satisfaction) dan kepercayaan (trust) kepada para konsumen 

sehingga konsumen dapat melakukan pembelian kembali pada produk atau 

jasa. Konsumen yang puas dengan produk atau jasa yang telah dipilih, maka 

konsumen cenderung akan kembali membeli produk atau jasa tersebut 

menurut Verhoef  (dalam Martinez and Bosque, 2013). 

Menurut Martinez dan Bosque (dalam Revita, 2016) kepercayaan 

konsumen didefinisikan sebagai keyakinan yang dirasakan bahwa produk atau 

jasa dapat diandalkan untuk melayani kepentingan konsumen dalam jangka 

panjang. 
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E-Banking merupakan sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh 

dunia perbankan yang akan terus mengalami peningkatan, sehingga perlu 

adanya penyesuaian dalam kualitan layanan yang diberikan kepada nasabah 

yang kemudian disebut dengan pemberdayaan konsumen menurut Davies dan 

Elliot (dalam Achsanul, 2013). Kualitas layanan di sektor jasa, antara lain 

perbankan termasuk salah satu aspek penting dalam memenangkan persaingan 

dengan instansi lainnya menurut Branca (dalam Achsanul, 2013). Dan 

menurut artikel dari DetikFinance mengatakan bahwa “Transaksi digital naik 

dari sebelumnya 10 % kini menjadi 35 %. Dan ini melebihi transaksi 

konvensional,” kata Lucy di Hotel JW Marriot Kuningan, Jakarta, Selasa 

(27/2/2018). Oleh karena itu diperlukan inovasi dalam hal aplikasi teknologi 

di dunia perbankan seperti mengembangkan teknologi E-banking untuk 

mempermudah nasabah dalam melakukan setiap transaksi yang menggunakan 

jasa perbankan. Sehingga transakasi konvensional semakin tertinggal kan 

dengan adanya transaksi digital, oleh sebab itu di kembangkan lagi untuk 

teknologi E-Banking pada setiap instansi perbankan dalam dunia persaingan. 

Salah satu fitur dalam E-Banking yang ada antara lain adalah M-banking atau 

biasa disebut mobile banking dan yang lebih di minati maupun digunakan 

oleh para nasabah. Berdasarakan data dari keuangan.kontan.co.id mengatakan 

bahwa “nilai transaksi mobile banking pada bank mandiri, bank bni, bank bca 

26 juli 2019” sebesar 
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Nama Bank 2019 
presentase 
kenaikan 

Mandiri 317,9 T 123% 

BNI 117 T 103% 

BCA 918 T 52% 

 

Berdasarkan data yang tercantum diatas menunjukan semakin banyak 

masyarakat menggunakan teknologi M-Banking yang di luncurkan oleh setiap 

perbankan yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan faktor 

apa saja yang membuat para nasabah maupun masyarakat dalam lebih 

memilih bertransaksi menggunakan layanan M-Banking dari pada fitur yang 

lainnya, sehingga membuat para nasabah percaya maupun loyal terhadap 

setiap bank  dikarenakan semakin berkembangnya teknologi semakin di 

mudahkan nya masayarakat dalam bertransaksi. 

Dengan awalnya yang hanya menggunakan mesin ATM tetapi sekarang 

hanya melalui internet dan mobile bisa melakukan transaksi, oleh sebab itu 

dalam usaha memuaskan para nasabah setiap bank berusaha memberikan 

layanan yang terbaik agar pada nasabahnya merasa puas dan loyal terhadap 

bank tersebut.  

Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui 

faktor – faktor apa yang membuat para nasabah lebih memilih menggunakan 

fitur transaksi M-Banking dengan menggunakan model DeLone dan McLean 

dengan menambah faktor eksternal yaitu Trust dan Loyalty sehingga peneliti 
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mengambil judul:  “ANALISIS PENGARUH E – SATISFACTION, E – 

TRUST, SERVICE QUALITY, INFORMATION QUALITY, DAN 

SYSTEM QUALITY TERHADAP E – LOYALTY PADA M-BANKING 

SETTING DI KOTA SEMARANG” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh E–Satisfaction terhadap E–Loyalty pada M-

Banking system   

2. Bagaimana pengaruh E-Trust terhadap E-Loyalty pada M-Banking 

system  

3. Bagaimana pengaruh kualitas informasi terhadap E-Satisfaction pada 

M-Banking system 

4. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap E-Satisfaction pada M-

Banking system 

5. Bagaimana pengaruh kualitas sistem terhadap E-Satisfaction pada M-

Banking system 

6. Bagaimana pengaruh E-Trust terhadap E-Satisfaction pada M-banking 

System 

3. Tujuan Penelitian  
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1. Untuk mengetahui pengaruh E-Satisfaction terhadap E-Loyalty pada 

M-Banking system 

2. Untuk mengetahui pengaruh E-Trust terhadap E-Loyalty pada M-

Banking system 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi terhadap E-Satisfaction 

pada M-Banking system 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap E-Satisfaction 

pada M-Banking system 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem terhadap E-Satisfaction 

pada M-Banking system 

6. Untuk mengetahui pengaruh E-Trust terhadap E-Satisfaction pada M-

Banking system 

4. Manfaat Penelitian 

 Mampu menjadi literature atau bahan referensi pada penelitian di 

bidang yang sama. 

 Dapat meningkatkan penggunaan dan efektivitas E- Banking di 

Indonesia. 

 Diharapkan mampu memberikan manfaat positif untuk dunia 

perbankan sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat 

kepuasan pelanggan bank online. 

5. Sistematika Penulisan 
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Untuk memberikan gambaran dalam penyusunan penelitian ini, sehingga 

disusunlah suatu sistematika penulisan pada penelitian ini yang berisi tentang 

informasi mencangkup materi dan hal – hal yang di bahas pada setiap bab. 

Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: 

BAB I: LATAR BELAKANG 

 Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang Landasaran Teori tentang penelitian ini 

serta adanya Kerangka Pikir, dan Hipotesis  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai Definisi Variabel, Penentuan Sampel, 

Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis 

Data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Analisis 

Data, dan Hasil Data yang telah di olah. 

BAB V: PENUTUPAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan, Saran, Keterbatasan 

Penelitian, dan Agenda Penelitan mendatang dari penelitian yang telah 

dilakukan, hasil ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam penelitian yang lain dengan topik yang sama. 
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