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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Sistem Informasi akuntansi 

2.1.1 Sistem Informasi 

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu 

dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dengan kata lain sistem dapat diartikan sebagai sebuah obyek yang dikaji dan 

dipelajari, dimana memiliki karakteristik tertentu atau spesifikasi tersendiri. 

Sistem bisa berupa abstraksi atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang 

teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling tergantung. Sedangkan 

sistem yang bersifat fisis adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan. Wilkinson (2000) mendefinisikan sistem sebagai suatu 

kelompok yang saling berinteraksi yang berfungsi untuk dapat mencapai tujuan 

bersama, dan subsistem merupakan komponen-komponen yang berisi sistem yang 

saling bergantung dan memiliki karakteristik sistem. 

Informasi adalah hasil pengolahan data yang diperoleh dari setiap elemen 

sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami oleh penerimanya dan informasi ini 

menggambarkan kejadian-kejadian nyata untuk menambah pemahamannya 

terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan suatu 

keputusan. Informasi dapat menjadi suatu hal yang penting dan berguna dalam 

pengambilan suatu keputusan apabila informasi tersebut diolah dengan tepat dan 

benar. Untuk dapat dinilai menjadi sebuah informasi yang baik terdapat beberapa 
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kriteria yang harus dipenuhi. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 7 

(tujuh) hal yaitu : 

1.      Akurat (accurate) 

Berkaitan dengan ketepatan dan kedanalan dari suatu informasi sehingga 

informasi bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi penggunanya.  

2.      Tepat waktu (timelines) 

Informasi yang sampai pada penerima tidak boleh tertunda. Informasi harus 

tersedia pada saat dibutuhkan karena berhubungan dengan pengambilan keputusan 

dan kebijaksanaan. 

3.      Relevan (relevance) 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya. Relevan berkaitan 

sejauh mana informasi dapat membuat alternatif yang berbeda dalam pengambilan 

keputusan. 

4.  Ringkas  

Informasi telah digolongkan dan disajikan dalam format yang tidak terlalu detail 

tetapi tetap berisi sehingga tidak membingungkan penggunanya. 

5.  Jelas  

Informasi telah disajikan secara jelas dan tidak membingungkan. 

6.  Dapat diukur  

Informasi yang dapat diukur akan menambah nilai dari manfaatnya 

7.  Konsisten  

Kemampuan bahwa informasi tersebut dapat dibdaningkan dengan informasi 

sejenis dari fungsi yang berbeda atau informasi yang sejenis dari waktu yang 

berbeda 
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Anggraini (2012) menyatakan bahwa informasi merupakan suatu hal yang 

bermakna dan berguna bagi siapa saja pemakainya terutama bagi manajer suatu 

perusahaan. Informasi yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan adalah terkait 

dengan sistem akuntansinya seperti, informasi dalam laporan laba rugi yang dapat 

digunakan manager untuk menmbuat keputusan. Wilkinson (2000) juga 

menyebutkan bahwa informasi merupakan suatu hasil dari pemrosesan data. 

Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 

bagian-bagian yang berinteraksi yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Jogiyanto (2007) mengemukakan sistem informasi sebagai suatu sistem 

didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolah transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan pihak luar 

organisasi tersebut. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari teknologi 

informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung 

operasi dan manajemen (Wikipedia, 2013 oleh Aldo samulo). Beberapa 

komponen Sistem Informasi dapat diartikan sebagai suatu kombinasi dari people 

(orang), hardware (perangkat keras), software (piranti lunak), computer networks 

dan data communications (jaringan komunikasi) yang dikumpulkan kemudian 

diubah dan disebarkan dalam bentuk informasi pada suatu organiasi.  

Jadi dapat dikatakan bahwa sistem informasi merupakan cara-cara yang 

diorganisasikan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, menyimpan data 

dan melaporkan informasi sedemikian rupa. Serta dapat digunakan untuk 

membantu operasional perusahaan sehari-hari, menyediakan informasi untuk 
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pihak luar perusahaan, pengambilan keputusan manajemen dan juga sebagai 

langkah untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

 

Gambar 2.1 

Proses Perubahan Data Transaksi Menjadi Sumber Informasi 

 

Sumber : Jogiyanto (1999:2) 

Proses pengolahan data terdiri dari tahapan dasar yang disebut dengan siklus 

Pengolahan data ( Data Processing Cycle) yaitu input, processing, dan Output. 

Tiga tahap dasar dari siklus pengolahan data tersebut dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

  2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang 

mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan 

mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan 

bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya 

adalah sebuah Sistem Informasi.  

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Mulyadi (2001) dalam 

sebuah artikel web mendefinisikan sistem akuntansi adalah organisasi, catatan dan 

laporan yang dirangkum sedemikian rupa untuk menyajikan informasi keuangan 
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yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mempermudah pengelolaan perusahaan. 

Baridwan (1998) dalam suatu artikel web menyebutkan bahwa pengertian Sistem 

Informasi Akuntansi merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah 

data informasi keuangan menjadi bentuk laporan-laporan yang relevan yang 

dibutuhkan oleh manejemen dalam pengambilan keputusan untuk pihak-pihak 

luar (seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditor) dan pihak-pihak dalam (pihak 

manajemen). Wilkinson (1990) dalam artikel web mengatakan bahwa sistem 

informasi akuntansi merupakan sistem informasi formal, memiliki tujuan 

(kegunaan), tahapan, tugas, pengguna, sumber daya dan mencakup ke seluruh 

kegiatan perusahaan dalam penyediaan informasi bagi semua pengguna di 

perusahaan. Selain itu Wilkinson menyebutkan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber data untuk 

mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi 

keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan menyediakan 

informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Jadi dari berbagai pengertian dan pendapat tentang SIA dapat dikemukakan 

bahwa data yang diolah dalam SIA adalah data keuangan yang diperoleh dari 

berbagai sumber, sehingga SIA juga berfungsi dalam mengolah data keuangan kas 

perusahaan, yang akan digunakan untuk bahan pengambilan keputusan dalam 

manajemen keuangan. Selain itu Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem 

yang terkait dengan informasi akuntansi baik berupa seluruh data dan dokumen 

yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk melakukan pengelolaan perusahaan 

http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-akuntansi/
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dan pihak luar perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu 

perusahaan atau entitas tersebut. 

  2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi 

Teknologi adalah sesuatu yang diciptakan untuk memudahkan hidup 

manusia. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah mempermudah 

perolehan informasi yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Sebagian 

besar masyarakat saat ini merasa bahwa informasi telah menjadi salah satu 

kebutuhan pokok. Informasi di dalam konteks bisnis menjadi salah satu alat 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelengkapan dan kebenaran 

informasi yang didapatkan berpengaruh pada ketepatan pengambilan keputusan. 

Suatu teknologi pada umumnya digunakan sebagai pengembangan 

infrastruktur perusahaan dan pemerintah agar berjalan lebih efektif dan efisien 

serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi untuk penggunanya. 

Pemanfaatan teknologi sebagai suatu sarana untuk memperoleh informasi salah 

satunya dengan menggunakan internet. Internet dapat membantu masyarakat 

untuk memperoleh informasi dari tempat yang jauh dengan waktu singkat dan 

biaya yang murah. Ramadhani (2008) menyebutkan bahwa internet merupakan 

sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs 

akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan, dimana 

menyediakan akses untu layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi 

untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Dengan menggunakan 

internet akan memperoleh akses untuk mencari informasi secara cepat, lengkap 

dan berkualitas sehingga informasi dapat dengan mudah diperoleh dan kegiatan 

bisnis dapat berjalan lancar. 
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Artha (2011) menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis 

teknologi merupakan suatu sistem yang dapat membuat, mengubah, menyimpan, 

mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi berbasis teknologi ini dapat menyebarkan 

informasi-informasi yang terkait dengan akuntansi secara lebih cepat dan lebih 

ekonomis. 

Adityasto (2013) menyebutkan Teknologi informasi merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan 

keberlangsungan usahanya. Dengan aplikasi dari teknologi informasi akan 

membuat perusahaan lebih kompetitif karena akan mendapat banyak manfaat dari 

kecanggihan teknologi informasi. Komputerisasi yang diterapkan pada suatu 

perusahaan akan mempengaruhi pada banyak aspek. Selain mempengaruhi 

pemrosesan dan penyimpanan data, komputerisasi juga mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap cara pengorganisasian perusahaan, dan pengambilan 

keputusan manajerial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

teknologi informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses 

penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga penyampaian 

informasi akan lebih cepat, lebih luas cakupan penyebarannya dan lebih tahan 

lama untuk penyimpanannya. 

  2.1.4 Ruang Lingkup dan Siklus Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi adalah gabungan dari tiga kata yaitu Sistem, 

Informasi dan Akuntansi. Masing-masing kata yang tergabung dalam pengertian 

sistem, informasi, dan akuntansi tersebut memiliki maknanya sendiri. Sistem ini 

merupakan gabungan dari studi dan praktik akuntansi dalam bentuk desain, 
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implementasi, dan monitor sistem informasi. Sistem Informasi Akuntansi 

merupakan suatu sistem yang diperlukan oleh berbagai pihak sesuai dengan 

fungsinya masing-masing, misalnya manajer, investor, kreditor, instansi 

pemerintah, profesi akuntan (akuntan publik, akuntan internal, akuntan 

pemerintah dan akuntan pendidik) serta berbagai profesi lainnya. Sistem 

Informasi Akuntansi juga digunakan oleh berbagai perusahaan seperti perusahaan 

jasa, dagang maupun manfaktur baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan 

maupun perseroan. 

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data 

dan transaksi agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2002) dalam penelitian 

(Adityasto, 2013). Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang paling 

banyak digunakan dalam dunia bisnis, SIA mencakup pencatatan dan pelaporan 

seluruh transaksi bisnis dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Tujuan dari 

sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan suatu keputusan. Salah satu output yang dihasilkan berupa laporan 

keuangan dan laporan Manajemen sebagai salah satu alat pengambilan keputusan 

bagi para manajer. Inputnya adalah transaksi atau kejadian ekonomi yang dicatat 

ke dalam jurnal, diposting ke rekening buku besar dan diikhtisarkan ke dalam 

berbagai macam laporan (Adityasto, 2013). Menurut (Anggraini, 2012) tarkait 

dengan tujuan disusunnya Sistem Informasi Akuntansi adalah adanya perbaikan 

terhadap informasi yang diberikan baik dalam kualitas, ketepatan waktu dan 

struktur dari informasi itu sendiri. 
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Terdapat hubungan antara proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. 

Setiap organisasi tentunya akan mengalami kejadian dan aktivitas ekonomi, dari 

aktivitas ekonomi tersebut maka akan ada transaksi-transaksi yang diproses 

dimana nantinya akan mempengaruhi sistem pencatatan akuntansi dan sistem 

perolehan informasi akuntansi pada perusahaan tersebut. Menurut Romney & 

Steinbart (2003) dalam penelitian (Adityasto, 2013), ada 5 siklus sistem informasi 

akuntansi, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian, siklus 

produksi, dan siklus pendanaan. Siklus penghasilan adalah serangkaian kegiatan 

bisnis yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan 

serta penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Siklus 

penghasilan mencakup siklus penjualan dan penerimaan dimana siklus tersebut 

dapat dilakukan dengan cara manual maupun berbasis teknologi.  

Siklus penjualan secara manual terjadi apabila transaksi penjualan dilakukan 

secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa media elektronik apapun. Sama 

halnya dengan Siklus penerimaan secara manual terjadi apabila proses 

pembayaran dilakukan secara langsung pada saat pembeli bertransaksi dengan 

penjual. Selain proses manual, siklus penjualan dan siklus penerimaan dapat 

dilakukan dengan berbasis teknologi informasi. Teknologi yang semakin canggih 

juga berpengaruh terhadap perkembangan sistem akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi proses dan aktivitas 

bisnis di perusahaan, salah satunya dengan adanya layanan internet banking. 

Layanan ini menggunakan teknologi informasi untuk membantu membuat siklus 

penerimaan ataupun pengeluaran dengan mudah tanpa harus dilakukan secara 

manual lagi. Para nasabah tidak perlu lagi datang ke bank secara langsung untuk 
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melakukan pembayaran terhadap tagihan atau untuk mengirim sejumlah uang 

kepada pihak lain. Dengan menggunakan teknologi internet dan memanfaatkan 

fasilitas dari bank, kegiatan pembayaran dapat menjadi lebih cepat dan sangat 

berguna terutama untuk pembisnis yang tidak memiliki banyak waktu dan 

mobilitas yang tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

adalah suatu alat yang dapat digunakan oleh individu sebagai sarana atau fasilitas 

yang mempermudahkan seseorang untuk mengakses dan mendapatkan informasi 

dengan cepat, tepat, mudah, dan tanpa batas waktu. Salah satu pemanfaatan 

kemajuan sistem informasi berbasis teknologi sebagai suatu sarana untuk 

memperoleh informasi adalah melalui penggunaan internet banking.  

 

2.2 Internet Banking 

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet 

menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet. Dalam 

perkembangan pelayanan yang diberikan oleh perbankan salah satu aplikasi yang 

mulai mendapat perhatian adalah internet banking selain transaksi elektronik 

lainnya (transaksi dengan hdanphone dalam mobile banking, Authomatic Teller 

Machine (ATM), dan Credit Card). Dalam rangka memperluas jaringan 

pelayanannya disamping membuka kator-kantor cabang di berbagai tempat, saat 

ini bank mulai melibatkan penggunaan teknologi informasi khususnya internet 

banking untuk mempermudah proses bisnisnya. Penyelenggaraan internet banking 

merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang 
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dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang 

menginginkan servis cepat, aman, nyaman murah dan tersedia setiap saat (24 jam 

per hari, 7 hari per minggu) dan dapat diakses dari mana saja baik itu dari HP, 

komputer, laptop atau note book, PDA, dan sebagainya Anggraini (2012).  

Internet banking merupakan salah satu bagian dari online banking. Online 

banking diperkenalkan sebagai inovasi fasilitas perbankan agar nasabah dapat 

melakuan aktivitas financial perbankan secara elektronik melalui website bank. 

Nasabah dapat melakukan transaksi non cash kapanpun dengan mudah dan 

nyaman hanya dengan menggunakan computer, note book, atau hdan phone 

dengan adanya akses internet. Inovesi pelayanan perbankan melalui layanan ini 

diharapkan dapat menekan transaksional cost dan antrian di bank (Widyarini dan 

Putro, 2008) 

  2.2.1 Definisi Internet Banking 

Produk dan layanan pada sector perbankan mulai berkembang dan merambah 

pada penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tersebut 

didasarkan pada suatu sistem informasi yang memiliki ketepatan, keakuratan, dan 

dapat dipercaya dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Perkembangan teknologi informasi dalam perbankan tersebut adalah dengan 

mengadopsinya Internet banking. Internet banking merupakan suatu inovasi 

layanan perbankan dimana customer atau nasabah dapat melakukan transaksi 

keuangan pada suatu website bank yang terjamin keamanannya. Internet banking 

merupakan salah satu bentuk elektrinok banking yang ditawarkan melalui internet 
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dimana para nasabah dapat melakukan transaksi jasa keuangan dalam satu waktu 

(Kusuma dan Susilowati, 2007). 

Ramadhani (2008) menyatakan bahwa Internet banking adalah salah satu 

pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabahnya memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan 

internet. Internet Banking merupakan suatu sistem yang memampukan customer 

mengakses accountnya dan informasi mengenai transaksi maupun pelayanan 

perbankan melalui PC atau device yang lain. Berbagai contoh produk dan 

pelayanan yang disediakan pada internet banking adalah pengaturan keuangan, 

informasi saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, transaksi Automated Clearing 

House (ACH), aplikasi peminjaman, serta aktivitas untuk melakukan penanaman 

modal (Simanjuntak dan Sigiro, 2006). 

Internet banking pertama kali muncul di Amerika Serikat pada pertengahan 

tahun 1990-an, dimana lembaga keuangan di Amerika Serikat memperkenalkan 

dan mempromosikan internet banking untuk menyediakan layanan perbankan 

yang lebih baik (Chan dan Lu 2004). Dalam pengadopsian internet banking 

dimana dalam pembangunannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Pihak 

bank menawarkan jasa keuangan kapada mereka yang telah mnggunakan internet, 

tergolong bank yang cepat dalam hal akselerasi terhadap proses adopsi. Perbankan 

mengetahui bahwa biaya untuk melakukan pengiriman melalui internet lebih 

murah dari pada melakukan pengiriman secara manual. Alasan inilah yang 

mendasari perbankan mau melakukan adopsi proses bisnisnya walaupun dalam 

pengembangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Beberapa bank di 

Indonesia yang sudah menawarkan layanan internet banking, yaitu: 
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a. Bank Internasional Indonesia (https://www.bankbii.com/) 

b. Bank CIMB Niaga (https://www.cimbclicks.co.id/) 

c. Bank Bukopin (www.bukopin.co.id/read/69/Internet_Banking.html) 

d. Bank Central Asia (www.klikbca.com/) 

e. Bank Mdaniri (https://ib.bankmdaniri.co.id/) 

f. Bank Rakyat Indonesia (https://ib.bri.co.id/ib-bri/) 

g. Bank Negara Indonesia (https://ibank.bni.co.id/) 

h. Bank Muamalat (https://ib.muamalatbank.com/) 

i. Bank Danamon (https://www.danamonline.com/) 

j. Bank Sinar mas (www.banksinarmas.com/en/i.php?id=ibank) 

2.2.2 Manfaat Internet Banking 

Internet Banking merupakan suatu sistem layanan transaksi perbankan yang 

menghasilkan informasi dan dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan 

transaksi atau aktivitas ekonomi perbankan lainnya tanpa perlu datang ke bank 

yang bersangkutan dan dapat hanya melalui website bank. Selain itu Internet 

Banking merupakan salah satu strategi persaingan yang digunakan oleh industry 

perbankan (Kusuma dan Susilowati, 2007). 

Inovasi layanan perbankan dengan menggunakan teknologi Internet Banking 

diharapkan dapat menekan transactional cost dan antrian yang terjadi di kantor-

kantor bank. Manfaat yang ditawarkan Internet Banking dapat dilihat dari dua sisi, 

baik sisi nasabah sendiri dan juga pada sisi pihak perbankan. Manfaat yang dapat 

diperoleh oleh nasabah adalah, bagi nasabah internet banking menawarkan 

kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Layanan ini 

https://ib.muamalatbank.com/
https://www.danamonline.com/
http://www.banksinarmas.com/en/i.php?id=ibank
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dapat membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank untuk melakukan beberapa 

transaksi, sehingga nasabah menjadi lebih dimudahkan dalam melakukan kegiatan 

perbankan. Melalui akses layanan Internet Banking  nasabah bank bisa 

berhubungan dengan bank melalui personal computer (PC) ataupun melalui 

seluler (ponsel) miliknya sendiri. Beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh 

nasabah melalui fasilitas ini adalah melihat saldo, melakukan transfer ke rekening 

lain, dan melakukan pembayaran dari mana saja dan kapan saja. Selain dapat 

menghemat waktu, fasilitas ini juga memberikan kemudahan dalam 

operasionalnya, karena nasabah dengan mudah dapat melakukan akses. 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh oleh bank menurut Maharsi dan 

Mulyadi (2007) menyebutkan manfaat bagi pihak bank sendiri adalah: 

a. Business Expansion 

Layanan ini dapat menghilangkan batas ruang dan waktu, karena 

penggunaan dari layanan ini dapat dari mana saja dan kapan saja dilakukan. 

Manfaat ini dapat dikatakan sebagai business expansion karena sebelum 

diadopsinya layanan ini, sebuah bank harus mempunyai kantor cabang untuk 

melakukan kegiatan operasional di tempat atau daerah tertentu. Dengan 

begitu, sebuah bank tidak perlu mendirikan kantor cabang baru pada suatu 

tempat khusus hanya untuk mengembangkan cakupan wilayahnya. 

b. Customer Loyality 

Nasabah suatu bank akan lebih nyaman untuk melakukan aktivitas 

perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di 

berbagai tempat, terutama bagi nasabah yang mobilitasnya tinggi. Dengan 
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menggunakan fasilitas ini, pihak perbankan dapat meningkatkan loyalitas 

dari nasabahnya karena mereka akan merasa dimudahkan. 

c. Revenue dan Cost Improvement 

Biaya untuk memberikan layanan perbankan melalui internet banking akan 

lebih murah apabila harus membuka kantor cabang di tempat tertentu. Selain 

itu keuntungan dari menyediakan layanan internet banking bagi bank adalah 

internet banking bisa menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur 

dibdaning membuka outlet ATM 

d. Competitif Advantage 

Bank yang menawarkan fasilita internet banking akan memilii keuntungan 

yang lebih apabila dibdaningkan dengan bank yang belum menawarkan 

fasilitas internet banking. Terlebih lagi, semakin banyak masyarakat yang 

mengetahui manfaat dari fasilitas ini maka mereka akan membuka account 

di bank yang menawarkan fasilitas internet banking dari pada bank yang 

belum menawarkan fasilitas ini. 

e. New Business Model 

Internet banking memungkinkan adanya bisnis model yang baru dan layanan 

terhadap fasilitas yang baru dapat dengan cepat diluncurkan melalui Web 

dengan cepat. 

Ramadhani (2008) mengatakan, agar manfaat yang ditawarkan oleh fasilitas 

ini dapat berjalan maksimal maka pihak perbankan harus memahami bahwa 

keberhaasilan dari pengadopsian Internet Banking bergantung pada bagaimana 

penerimaan nasabah terhadap sistem tersebut. Kusuma dan Susilowati (2007) 

mengatakan jika para nasabah tidak bersedia menerima atau mengadopsi sistem 
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baru, sistem tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi bank. 

Semakin nasabah menerima sistem baru tersebut, maka nasabah semakin bersedia 

melakukan perubahan-perubahan dalam praktek dan menggunakan waktu dan 

usahanya untuk memulai menggunakan sistem informasi baru. 

  2.2.3 Keterbatasan Internet Banking 

Layanan internet banking mempunyai berbagai kelebihan yang ditawarkan, 

tetapi dibalik kelebihan tersebut pasti ada kelemahan dan keterbatasan yang 

dimiliki dan mengakibatkan perkembangan dan penggunaan dari layanan ini 

menjadi terhambat. Berbagai keuntungan telah ditawarkan melalui internet 

banking, namun sistem ini kurang diminati dan sangat jarang digunakan oleh 

nasabah yang memiliki fasilitas untuk mengakses internet banking. Sebagian 

besar nasabah tersebut lebih memilih mengantri di bank atau menggunakan ATM 

(Automated Teller Machines) untuk melakukan transaksi perbankan padahal 

mereka dimungkinkan untuk menggunakan internetbanking. Selain itu internet 

banking juga membuka peluang timbulnya kejahatan dalam penggunaanya. 

Anggraini (2012) menjelaskan keterbatasan dan kelemahan yang bisa muncul 

diantaranya adalah : 

a. Faktor Kecepatan dan Kualitas Koneksi 

Kelebihan layanan internet banking  yang dapat diakses dari berbagai 

tempat juga memerlukan perhatian khusus terkait dengan kualitas koneksi 

dari internet yang digunakan, sehingga dalam penggunaannya dapat 

berjalan lancar. 
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b. Kualitas dari layanan internet banking yang ditawarkan oleh pihak bank 

Beberapa perbankan melakukan pengadopsian layanan internet banking 

tetapi tidak didukung dengan kualitas layanan yang cukup aman. Sehingga 

persepsi tersebut tentunya dapat menurunkan kualitas dari layanan internet 

banking pada suatu bank dan dapat mempengaruhi nasabah lain untuk 

tidak menggunakan layanan internet banking pada bank tersebut. Jadi, 

nasabah perlu memperhatikan dengan benar tentang kualitas dan control 

layanan yang akan dikembangkan oleh bank. 

c. Faktor Keamanan dan Kejahatan 

Keamanan bertransaksi bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak 

perbankan, namun juga nasbah itu sendiri. Kita tidak pernah mengetahui 

bagaimana dan kapan kejahatan dapat terjadi pada kita, namun apabila 

terjadi suatu kejahatan online nasabah justru sering menyalahkan pihak 

perbankan karena tidak mempunyai control kemanan yang kuat. 

d. Faktor Kepercayaan terhadap tanggung jawab pihak bank 

Keterbatasan keamanan dari suatu teknologi dan implementasinya 

merupakan hal yang lumrah, tidak ada yang 100% aman. Namun, resiko 

akan menjadi lebih kecil apabila para nasabah diberi petunjuk yang benar 

dan jelas oleh pihak bank tentang apa yang harus dan jangan dilakukan 

saat menghadapi kondisi-kondisi tertentu saat melakukan transaksi 

perbankan dengan menggunakan internet banking. Jika pihak bank tidak 

menjelaskan dengan benar bagaimana bisa nasabah akan percaya untuk 

menggunakan layanan baru.  
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Terdapat keunggulan serta kelemahan dalam pengadopsian internet banking 

yang telah dibahas diatas, Sehingga isu penting yang perlu diperhatikan oleh 

pihak bank ketika memutuskan untuk menerapkan Internet Banking adalah 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dari nasabah sendiri 

akan penggunaan pelayanan Internet Banking. Dari fakta inilah menimbulkan 

ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap dan pengaruhnya terhadap minat menggunakan internet banking oleh 

penggunanya. Karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka pihak bank 

penyedia layanan internet banking dapat mendorong minat nasabah yang 

sebenarnya memiliki fasilitas untuk mengakses internet banking sehingga mereka 

mau menggunakan internet banking.  

 

2.3 Model Teori Perilaku Pengguna Internet Banking  

Penelitian ini mendiskripsikan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi 

sikap dan minat pengguna internet banking. Beberapa faktor yang dimaksud 

antara lain adalah persepsi kemudahan, kepercayaan, persepsi keuntungan relative 

(Relative Advantages), dan persepsi kecocokan (compatibility). Keempat persepsi 

ini diteliti untuk mendapatkan bukti empiris tentang hubungan atau pengaruhnya 

terhadap pengguna internet banking. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mendasarkan pada teori sistem informasi keperilakuan yaitu Technology 

Acceptance Model (TAM) yang pertama kali diperkenalkan oleh Davis (1998), 

dimana merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh 

Ajzen dan Fishbein (1980).  
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Menurut Wikipedia, “the technology acceptance model (TAM) is an 

information sistem theory that models how users come to accept dan use a 

technology”, yang artinya teori sistem informasi dengan model bagaimana 

pemakai dapat menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Cheng et al. 

(2005) menyebutkan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) merupakan 

model yang banyak digunakan untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan 

sistem informasi dan baru-baru ini diterapkan untuk memprediksi pengadopsian 

internet. Jogiyanto (2007) juga menyebutkan bahwa banyak peneliti yang 

mencoba menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan dan 

sikap pemakai terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dalam masa 

pengenalan model TAM, banyak peneliti yang membdaningkan antara TAM dan 

TRA, dan penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989) menemukan bahwa 

TAM menjelaskan jauh lebih baik keinginan untuk menerima teknologi di 

bdaningkan dengan TRA. Menurut Davis (1989) tujuan utama TAM adalah 

memberikan kerangka dasar untuk penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap 

kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. Maharsi dan Mulyadi (2007) TAM 

meneliti dan mengukur faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang apakah 

menerima atau menolak teknologi informasi tertentu. 

Gambar 2.2 

Model TAM 

 

 

 

Sumber: Jogiyanto 2007 
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Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa model TAM merupakan suatu model 

penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Model 

TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk 

menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan suatu tindakan dasar yang 

dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat dan pelakunya. TAM merupakan hasil 

pengembangan dari model TRA namun menambahkan dua konstruk utama ke 

model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian (perceived 

usefulness) dan kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use). 

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use) keduanya mempunyai pengaruh ke niat 

perilaku. Pemakai teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi jika 

merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Davis (1989), persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi 

dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) merupakan kepercayaan seseorang dimana dalam 

penggunaan suatu teknologi akan bebas daru usaha. Dari pengertian diatas dapat 

diambil manfaat lain yaitu bahwa kedua konstruk ini dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh seseorang tentang penggunaan teknologi baru. 

Selain kedua model atau konstruk diatas, banyak penelitian yang 

menambahkan variabel-variabel eksternal untuk mengembangkan model ini. 

Misalnya ditambahkannya variabel individual dalam penelitian yang dilakukan 
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oleh Agarwal dan Prasad (1999), Gefen dan Straub (1997). Penambahan variabel 

gender juga dilakukan dalam penelitian Gefen dan Straub (1997). Igbaria et al. 

(1995) juga menambahkan variabel organisasi. Variabel eksternal lain yang dapat 

ditambahkan adalah variabel yang terkait dengan kultur ataupun karakteristik-

karakteristik tugas yang terkait (Jogiyanto, 2007). 

 

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu. Al-Somali et al. (2008) melakukan penelitian tentang beberapa persepsi 

yang mempengaruhi sikap dan minat diadopsinya internet banking pada Negara 

berkembang yaitu penelitian di Saudi Arabia. Terdapat variabel eksternal dan 

internal yang digunakan oleh Al-Somali et al. (2008). Variabel eksternal 

diantaranya awareness of service, persepsi keamanan, persepsi kualitas dari 

koneksi internet, persepsi kepercayaan nasabah, umur, persepsi pendapatan, 

gender dan tingkat pendidikan. Sedangkan variabel internal meliputi persepsi 

kegunaan dan persepsi kemudahan. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan 

Nor (2013)  yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada minat 

perilaku untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman, Saudi Arabia. 

Beberapa persepsi yang digunakan oleh Al-Ajam dan Nor (2013) adalah variable 

persepsi keuntungan relative (Relative Advantages), persepsi kemudahan, persepsi 

kecocokan (compatibility), dan trialability sebagai variable yang juga 

mempengaruhi sikap dan minat digunakannya internet banking. 



37 
 

 
 

 

Pada penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh persepsi kemudahan, 

kepercayaan, persepsi keuntungan relative (Relative Advantages), dan persepsi 

kecocokan (compatibility) terhadap sikap yang dapat mempengaruhi minat 

digunakannya internet banking. Peneliti melakukan penelitian untuk mencari 

bukti empiris tentang keterkaitan antara keempat persepsi tersebut terhadap sikap 

yang mempengaruhi minat digunakannya internet banking. Adapun model 

penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 2.3 

Gambar 2.3 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4.1 Konsep Sikap Penggunaan Internet Banking 

Sikap terhadap perilaku didefinisikan oleh Davis et al. (1989) sebagai 

perasaan positif atau negative dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang 

akan ditentukan. Sikap terhadap perilaku juga diefinisikan oleh Mathieson (1991) 
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dalam penelitian (Anggraini, 2012) sebagai evaluasi pemakai tentang 

ketertarikannya menggunakan sistem. Wibowo (2008) dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa sikap dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap 

penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak 

bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Faktor sikap 

(attitude) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku individual 

(Tompson, 1991) dalam penelitian (Adityasto, 2013). 

Jogiyanto (2007) yang menyebutkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa sikap mempunyai pengaruh secara positif pada minat 

perilaku, namun terdapat pula penelitian yang menunjukan bahwa sikap tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan pada minat suatu perilaku. Sikap 

merupakan jumlah dari afeksasi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk 

menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu 

prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluative dua kutub, misalkan 

baik atau jelek, setuju atau menolak, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa sikap seseorang terhadap sistem informasi menunjukkan 

seberapa jauh orang tersebut merasakan bahwa sistem informasi baik atau jelek 

bagi dirinya (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam Jogiyanto, 2007). 

Pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi sikap penggunaan internet banking oleh para nasabah 

bank, yaitu pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, persepsi keuntungan 

relative (Relative Advantages), dan persepsi kecocokan (compatibility). 
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2.4.2 Hipotesis Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan (perceived ease of 

use) Terhadap Sikap Penggunaan Internet Banking 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) merupakan 

kepercayaan seseorang dimana dalam penggunaan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. Sehingga, apabila seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk 

digunakan maka dia akan menggunakannya. Namun apabila sebaliknya, maka dia 

tidak akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007). 

Ramadhani (2008) mengartikan bahwa perspektif kemudahan akan 

memberikan indikasi bahwa suatu sistem dirancang bukan untuk menyulitkan 

pemakainya, namun akan dapat mempermudah seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Sehingga, seseorang yang menggunakan sistem akan lebih mudah 

dibdaningkan dengan seseorang yang tidak menggunakan sistem atau masih 

manual. Apabila dihubungkan dengan penggunaan internet banking, layanan ini 

telah disediakan oleh bank dengan kemudahannya untuk dipahami dan digunakan 

nasabah sehingga nasabah akan lebih mudah untuk mempelajari cara bertransaksi 

dengan menggunakan internet banking. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan 

teknologi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008), Al-

Ajam dan Nor (2013), Ramadhani (2008), Kusuma dan Susilowati (2007). Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008) menunjukkan hasil 

yang berbeda. 
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Al-Somali et al. (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

diadopsinya internet banking dengan menggunakan technology acceptance model 

(TAM). Berdasarkan studi empiris dari Al-Somali et al. (2008) yang mengambil 

subyek penelitian di Saudi Arabia dengan sampel masyarakat Saudi Arabia yang 

terpilih secara acak, menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan secara 

positif mempengaruhi terhadap sikap pengguna dari internet banking. 

Al-Ajam dan Nor (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada minat perilaku untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman 

dengan menggunakan technology acceptance model (TAM). Berdasarkan studi 

empiris dari Al-Ajam dan Nor (2013) yang mengambil subyek penelitian di 

Yaman dengan sampel nasabah bank yang terpilih secara acak, menunjukkan 

bahwa persepsi kemudahan penggunaan secara positif mempengaruhi terhadap 

sikap pengguna dari internet banking. 

Ramadhani (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan nasabah terhadap layanan internet banking dengan 

menggunakan technology acceptance model (TAM). Subyek penelitian ini 

berfokus di Semarang, populasinya adalah seluruh individu yang melakukan 

transaksi internet banking dan sampel yang dipilih adalah pengguna internet 

banking yang ditemui oleh peneliti. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan 

oleh Ramadhani (2008) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan internet 

banking. 
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Kusuma dan Susilowati (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap pengguna dalam konteks internet 

banking. Subyek penelitian berfokus di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana 

sampel yang diambil adalah nasabah bank pengguna internet banking di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian dari Kusuma dan Susilowati (2007) 

menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

sikap penggunaan internet banking. 

Penelitian yang dilakukan Widyarini dan Putro (2008) menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap minat 

diadopsi dan digunakannya internet banking. Widyarini dan Putro (2008) 

melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor TAM, trust, dan risk pada niat 

nasabah bank untuk menggunakan internet banking. Penelitian ini dilakukan di 

Surabaya dimana sample diambil dari 500 nasabah bank pengguna internet 

banking. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan tidak berdampak signifikan terhadap sikap pengguna layanan internet 

banking. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh Persepsi kemudahan 

(Perceived Ease of Use) terhadap sikap penggunaan Internet Banking. 

Berdasarkan studi yang telah diuraikan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut: 

H1: Persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh terhadap 

sikap penggunaan internet banking. 
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2.4.3 Hipotesis Pengaruh Kepercayaan (Trust) Terhadap Sikap Pengguna 

Internet Banking 

Dalam transaksi ekonomi terdapat interaksi antara penjual dengan pembeli 

untuk memperkuat hubungan jangka panjang antara penjual dan pembeli begitu 

juga dalam transaksi internet banking, pihak bank berusaha untuk membangun 

dan menjaga hubungan atau ikatan jangka panjang dengan nasabahnya. Dalam 

internet banking, adanya pemisahan secara fisik antara bank dengan konsumennya 

dan tidak adanya interaksi secara fisik antara konsumen dengan karyawan bank 

dalam internet banking menyebabkan situasi yang unik, sehingga kepercayaan 

dari konsumen adalah yang terpenting bagi bank (Mukherjee dan Nath 2003). 

Salah satu teori sistem informasi yang menjelaskan tentang model 

pendekatan teknologi adalah teori kepercayaan. (Artha, 2011) kepercayaan adalah 

keyakinan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi 

berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya akan memenuhi 

segala kewajibannya secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Agustina 

(2012) kepercayaan mewakili struktur-struktur kognitif yang dikembangkan oleh 

individual setelah mengumpulkan, memproses, dan mensintesis informasi tentang 

teknologi informasi, dan memasukkan penilaian-penilaian individual dari 

bermacam-macam hasil yang berkaitan dengan penggunaan teknologinya. 

Faktor kepercayaan ini erat kaitannya dengan persepsi resiko, karena 

seseorang tidak akan mempercayai suatu hal apabila merasa bahwa resiko yang 

masih mungkin terjadi cukup besar. Kepercayaan menurut Gefenet al (2003) 

merupakan suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku 

curang dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi tertentu. 
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Kepercayaan dianggap merupakan faktor penting dalam transaksi secara online 

terutama transaksi perbankan dengan internet banking. Ketidak percayaan 

nasabah terhadap internet banking dapat menimbulkan rasa takut pada nasabah 

untuk menggunakan internet banking. Untuk mendapatkan kepercayaan nasabah 

terhadap internet banking, bank terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap internet banking. 

Berdasarkan penelitian para ahli yang disimpulkan oleh Al-Somali (2008) 

mengatakan bahwa sikap nasabah terhadap internet banking didorong oleh 

kepercayaan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kegunaan 

dalam internet banking. Dalam transaksi online, masalah yang terkait dengan 

kepercayaan menjadi lebih kompleks apabila dibdaningkan dengan transaksi 

offline. Hal ini dikarenakan dalam transaksi online melibatkan pertukaran 

informasi yang sifatnya sensitif, dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam 

transaksi keuangan serta harus melalui internet. Maka dari itu upaya tinggi harus 

dilakukan oleh penyelenggara agar kepercayaan konsumen semakin tinggi. Selain 

itu dikarenakan pula bahwa kepercayaan berpengaruh besar pada niat dari 

konsumen untuk menggunakan layanan tersebut. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan teknologi, 

diataranya penelitian yang dilakukan oleh Widyarini dan Putro (2008), Al-Somali 

et al. (2008), Faullant dan Grabner-Kra¨uter (2008), serta Nor dan Pearson (2007). 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008) menunjukkan 

hasil yang berbeda. 
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Widyarini dan Putro (2008) melakukan penelitian tentang analisis faktor-

faktor TAM, trust, dan risk pada niat nasabah bank untuk menggunakan internet 

banking. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dimana sample diambil dari 500 

nasabah bank pengguna internet banking. Dari hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa kepercayaan berdampak signifikan terhadap sikap pengguna 

layanan internet banking. 

Penelitian Widyarini dan Putro (2008) mendukung penelitian Al-Somali et al. 

(2008). Al-Somali et al. (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

diadopsinya internet banking dengan menggunakan technology acceptance model 

(TAM). Berdasarkan studi empiris dari Al-Somali et al. (2008) yang mengambil 

subyek penelitian di Saudi Arabia dengan sampel masyarakat Saudi Arabia yang 

terpilih secara acak, menunjukkan bahwa kepercayaan mempengaruhi sikap 

penggunaan dari internet banking. 

Faullant dan Grabner-Kra¨uter (2008) meneliti tentang Penerimaan konsumen 

internet banking mengenai pengaruh kepercayaan internet. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki peran kepercayaan internet sebagai bentuk spesifik dari 

teknologipercaya dalam konteks internet banking. Peneliti mengambil subyek 

penelitian di Austria dengan sampel masyarakat yang terpilih secara acak. Dari 

sample tersebut didapat 381 responden yang menunjukkan bahwa kepercayaan 

mempengaruhi sikap penggunaan dari internet banking. 

Nor dan Pearson (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan 

terhadap penerimaan internet banking. Subyek dilakukan di Malaysia dengan 

sample yang diambil adalah 1164 mahasiswa bisnis dan magister di empat 

universitas di Malaysia. Studi empiris yang dilakukan oleh Nor dan Pearson 
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(2007) menyatakan bahwa kepercayaan secara positif dan signifikan 

mempengaruhi sikap digunakannya internet banking.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nazar dan Syahran (2008) tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh empat peneliti diatas. Nazar dan Syahran 

(2008) melakukan penelitan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat dilakukannya transaksi secara online. Populasi dari penelitian ini adalah 

mahasiswa sistem informasi yang menggunakan internet. Hasil dari studi tersebut 

menunjukkan bahwa kepercayaan memberikan pengaruh yang positif namun tidak 

signifikan terhadap sikap konsumen untk bertransaksi secara online. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh kepercayaan (trust) 

terhadap sikap penggunaan Internet Banking. Berdasarkan studi yang telah 

diuraikan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H2: Kepercayaan (Trust) berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet 

banking. 

 

 

 

2.4.4 Hipotesis Pengaruh Keuntungan Relatif (Relative Advantage) Terhadap 

Sikap Penggunaan Internet Banking 

Jogiyanto (2007) menyebutkan bahwa Keuntungan Relatif mengacu pada 

sejauh mana inovasi memberikan manfaat yang menggantikan mereka prekursor 

dan dapat menggabungkan faktor-faktor seperti manfaat ekonomi, citra, 

peningkatan, kenyamanan dan kepuasan. Peneliti juga menyebutkan bahwa 

keuntungan relatif harus secara positif berhubungan dengan tingkat inovasi yang 

diadopsi. Sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor dan pearson 

(2007) menjelaskan bahwa keuntungan relatif didefinisikan sebagai sejauh mana 
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suatu inovasi dianggap sebagai lebih baik daripada gagasan itu menggantikan. 

Keuntungan relatif membutuhkan adopter untuk menganalisis biaya dan manfaat 

dari menggunakan inovasi yang dapat dinyatakan secara ekonomi, sosial, atau 

dengan cara lain.  

Menurut Eriksson et.al (2005) keuntungan relatif berarti bahwa layanan baru 

yang inovatif harus dianggap lebih baik dari pendahulunya. Konsumen 

menganggap Internet banking menjadi lebih nyaman daripada saluran perbankan 

lainnya. Mereka juga merasa bahwa internet banking memberi mereka gambaran 

yang lebih baik dari keuangan mereka dan kecepatan yang merupakan keuntungan 

dari internet banking. Komponen ini mencerminkan sikap konsumen terhadap 

manfaat akhirnya menggunakan internet banking.  

Dalam kasus internet banking, keuntungan relatif tercapai terutama melalui 

penambahan kenyamanan dalam bentuk kebebasan dari kendala waktu dan 

tempat. Internet banking juga membantu konsumen mengelola anggaran pribadi 

mereka lebih efisien, memungkinkan mereka untuk mengawasi status account 

mereka dan masalah keuangan lainnya. Lichtenstein & Williamson (2006), 

menjelaskan bahwa keuntungan relatif jelas telah mempengaruhi pilihan metode 

perbankan. Beberapa non-pengguna merasakan kurangnya kesadaran akan 

manfaat dari internet banking sebagai alasan mengapa mereka tidak mengadopsi 

internet banking. Pengguna mampu dengan mudah merasakan keuntungan dari 

internet banking seperti kemampuan untuk memvisualisasikan data akun, akses ke 

data akun tepat waktu, dan kemampuan untuk membuat penggunaan paling 

menguntungkan dari dana yang tersedia melalui transfer dana antar beberapa 

account yang ditampilkan di layar. 
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Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keuntungan relative 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan teknologi, 

diataranya penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013), Eriksson et.al 

(2005), Shih dan Fang (2004), Nor dan pearson (2007), Lichtenstein & 

Williamson (2006). Tetapi sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Maditinos 

et.al (2009) menunjukan hasil yang berbeda. 

Al-Ajam dan Nor (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada minat perilaku untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman 

dengan menggunakan technology acceptance model (TAM). Berdasarkan studi 

empiris dari Al-Ajam dan Nor (2013) yang mengambil subyek penelitian di 

Yaman dengan sampel nasabah bank yang terpilih secara acak, menunjukkan 

bahwa keuntungan relative secara positif mempengaruhi terhadap sikap pengguna 

dari internet banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eriksson et.al (2005) meneliti tentang 

Penerapan inovasi komersial di bekas Tengah dan pasar Eropa Timur: kasus 

internet banking di Estonia. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menyelidiki 

bagaimana adopsi internet banking konsumen Estonia dipengaruhi oleh persepsi 

mereka tentang kompatibilitas, kompleksitas, keuntungan relatif dan risiko yang 

dirasakan. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan Eriksson et.al (2005) untuk 

menguji apa yang mempengaruhi penggunaan pelanggan internet banking, 

kuesioner dikirim ke 9.000 nasabah bank di Estonia. Tetapi untuk 330 orang 

pelanggan, kuesioner tidak disampaikan karena tidak memiliki alamat mereka saat 

itu. Penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan relative secara positif sangat 
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kuat mempengaruhi pengadopsian dan secara signifikan mempengaruhi sikap dari 

digunakannya internet banking. 

Shih dan Fang meneliti tentang Decomposed theory of Planned Behavior 

terhadap penggunaan Internet banking di Taiwan. Penelitian tersebut dilakukan 

pada pertengahan tahun 2003, terhadap customer dari 53 bank di Taiwan. 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan responden yang digunakan sebanyak 425 

orang, hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

keuntungan relatif secara signifikan mempengaruhi sikap penggunaan internet 

banking. 

Nor dan pearson (2007), meneliti tentang pengaruh kepercayaan terhadap 

penggunaan internet banking. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2007, 

terhadap pelajar sekolah bisni dan yang sedang mengambil gelar master di 

universitas di Malaysia barat. Sampel yang diambil adalah 1164 mahasiswa bisnis 

dan magister di empat universitas di Malaysia, Berdasarkan kuesioner yang diolah 

hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuntungan 

relatif secara signifikan mempengaruhi sikap penggunaan internet banking. 

Peneliti yang dilakukan oleh Lichtenstein dan Williamson (2006), meneliti 

tentang pengaruh pemahaman pelanggan dalam mengadopsi internet banking di 

Australia. Proyek penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, antara Juli 2002 dan 

Februari 2003. Pada tahap pertama, data yang dikumpulkan dari wawancara 

konsumen perbankan di Australia. Pada tahap kedua, sebuah literatur yang 

komprehensif tinjauan dilakukan, diringkas dalam bagian sebelumnya, dan ini 

diberikan pemahaman teoritis yang luas yang membantu menginformasikan 
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analisis data kedua, seperti yang kita sekarang menggambarkan. Hasil yang 

diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa keuntungan relatif secara 

signifikan berhubungan dengan sikap penggunaan internet banking. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Maditinos et.al (2009) menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten dengan lima peneliti diatas. Maditinos et.al (2009) 

meneliti mengenai penerimaan penggunaan internet banking : Bukti dari Yunani 

dan Bulgaria. Penelitian ini dilakukan di dua Negara pada tahun 2008, yaitu di 

Yunani dan Bulgaria. Peneliti mengambil sample secara acak terhadap pengguna 

internet, terlepas dari apakah mereka menggunakan internet banking atau tidak 

dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 400, Negara Yunani 200 kuesioner dan 

Negara Bulgaria 200  kuisioner. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh hasil yang 

berbeda di kedua nagara tersebut yang menyatakan bahwa keuntungan relative 

tidak signifikan terhadap penerimaan penggunaan internet banking di Negara 

Yunani, sedangkan di Bulgaria keuntungan relative sebagian diterima dalam 

penerimaan penggunaan internet banking. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh keuntungan relative 

(relative advance) terhadap sikap penggunaan Internet Banking. Berdasarkan 

studi yang telah diuraikan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis alternatif 

sebagai berikut: 

H3: Keuntungan Relatif (Relative Advantage) berpengaruh terhadap sikap 

penggunaan internet banking. 
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2.4.5 Hipotesis Pengaruh Kecocokan (compatibility) Terhadap Sikap 

Penggunaan Internet Banking 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013) kecocokan 

(compatibility) mengacu pada sejauh mana individu memdanang bahwa produk 

atau jasa baru memiliki konflik dengan kebutuhan mereka, keyakinan, nilai-nilai 

dan pengalaman. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Shih dan 

Fang (2004) menyebutkan bahwa kecocokan (compatibility) adalah sejauh mana 

inovasi sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman sebelumnya dan 

kebutuhan saat ini. Shih dan Fang (2004) menunjukkan, internet banking telah 

dilihat sebagai delivery channel yang kompatibel dengan profil nasabah 

perbankan modern, yang cenderung kepada komputer dan akrab dengan internet. 

Shih dan Fang (2004 ) menemukan bahwa inovasi lebih mungkin untuk diadopsi 

ketika kompatibel dengan tanggung jawab pekerjaan dan sistem nilai individu. 

Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa kecocokan berhubungan positif terhadap 

adopsi. Inovasi kemungkinan akan diadopsi sejauh bahwa penggunaan dari tidak 

melanggar norma-norma budaya atau sosial.  

Mendukung penelitian Shih dan Fang (2004), Ramadhani (2008) 

menyebutkan kecocokan didefinisikan sebagai kesesuaian suatu produk baru 

dengan pengalaman yang dimiliki audience. Kecocokan menggambarkan tingkat 

dimana pengguna menggunakan teknologi secara konsisten dengan praktek 

penggunaannya. Ketidak tertarikan seseorang menggunakan inovasi disebabkan 

karena orang tersebut merasa bahwa sistem informasi yang ada tidak sesuai 

dengan pekerjaannya. Hal tersebut berarti ketika sebuah teknologi dipercaya 

kompatibel dengan praktek pekerjaannya, maka orang akan lebih suka 
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memanfaatkan teknologi tersebut. Sebaliknya, jika teknologi dianggap tidak 

kompatibel maka orang akan memerlukan banyak penyesuaian dalam 

menjalankan pekerjaannya dan perlu waktu untuk mempelajari. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nor dan pearson (2007), menyebutkan bahwa kecocokan 

didefinisikan sebagai "sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-

nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan potensial." Sebelum 

memperkenalkan ide-ide dan kebutuhan klien untuk inovasi. 

Eriksson et.al (2005) mengatakan kecocokan (compatibility) didefinisikan 

sebagai sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, 

pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi potensial. Hal ini juga 

melibatkan sejauh mana inovasi baru ini konsisten dengan mempengaruhi 

konsumen yang ada, kognisi dan perilaku. Dengan demikian, orang-orang dengan 

perasaan negatif yang kuat menuju internet mungkin merasa sulit untuk beralih 

dari cabang perbankan untuk internet banking. Kecocokan telah diukur, misalnya, 

melalui keterlibatan dalam kegiatan Web-terkait lainnya. Internet banking lebih 

cenderung kompatibel dengan sikap konsumen sebelumnya jika mereka memiliki 

beberapa pengalaman Internet dan komputer yang cukup tinggi. Meskipun 

kompleksitas dan kompatibilitas berkaitan erat, perbedaan dapat dibuat bahwa 

kompleksitas memiliki lebih berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan yang 

nyata, sedangkan kompatibilitas mencerminkan sikap terhadap inovasi dan 

teknologi pada umumnya. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecocokan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap penggunaan teknologi, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013), Eriksson et.al (2005), Al 
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- Jabri dan Sohail (2012), Shih dan Fang (2004). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nor dan pearson (2007) mereka memberikan hasil penelitian 

bahwa kecocokan tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap penggunaan 

teknologi internet banking. 

Al-Ajam dan Nor (2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pada minat perilaku untuk pengadopsian layanan internet banking di Yaman 

dengan menggunakan technology acceptance model (TAM). Berdasarkan studi 

empiris dari Al-Ajam dan Nor (2013) yang mengambil subyek penelitian di 

Yaman dengan sampel nasabah bank yang terpilih secara acak, menunjukkan 

bahwa kecocokan secara positif mempengaruhi terhadap sikap pengguna dari 

internet banking. 

Eriksson et.al (2005) meneliti tentang penerapan inovasi komersial di bekas 

Tengah dan pasar Eropa Timur: kasus internet banking di Estonia. Dalam hal ini 

penelitian dilakukan untuk menyelidiki bagaimana adopsi internet banking 

konsumen Estonia dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang kompatibilitas, 

kompleksitas, keuntungan relatif dan risiko yang dirasakan. Berdasarkan studi 

empiris yang dilakukan Eriksson et.al (2005) untuk menguji apa yang 

mempengaruhi penggunaan pelanggan internet banking, kuesioner dikirim ke 

9.000 nasabah bank di Estonia. Tetapi untuk 330 orang nasabah, kuesioner tidak 

disampaikan karena tidak memiliki alamat mereka saat itu. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kecocokan berpengaruh positif terhadap pengadopsian 

internet banking, tetapi signifikan terhadap sikap penggunaan teknologi masih 

lemah. 
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Al - Jabiri dan Sohail (2012) meneliti tentang mobile banking adopsi: 

penerapan teori difusi inovasi. Penelitian dilakukan oleh Al - Jabiri dan Sohail 

(2012) di Saudi Arabia dengan koresponden dipilih secara acak oleh penulis dari 

mahasiswa di tiga kota besar di Arab Saudi, kuesioner di distribusikan kepada 

1.500 peserta. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecocokan menjadi penentu 

paling signifikan penggunaan sikap teknologi mobile banking dan untuk 

memprediksi adopsi mobile banking  

Peneliti Shih dan Fang (2004) menyebutkan bahwa kompleksitas secara 

signifikan berhubungan dengan sikap. Namun, kompleksitas memiliki dampak 

negatif pada sikap. Shih dan Fang (2004) meneliti tentang Decomposed theory of 

Planned Behavior terhadap penggunaan Internet banking di Taiwan. Penelitian 

tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2003, terhadap customer dari 53 bank 

di Taiwan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan responden yang digunakan 

sebanyak 425 orang, hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa  kompleksitas secara signifikan berhubungan dengan sikap. Namun, 

kompleksitas memiliki dampak negatif pada sikap. 

Nor dan pearson (2007) meneliti tentang pengaruh kepercayaan pada 

penerimaan internet banking. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2007 

terhadap pelajar sekolah bisnis dan yang sedang mengambil gelar master di 

universitas di Malaysia barat. Sampel yang diambil adalah 1164 mahasiswa bisnis 

dan magister di empat universitas di Malaysia. Berdasarkan kuesioner yang 

disebarkan hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kecocokan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan internet banking. 
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh kecocokan 

(compatibility) terhadap sikap penggunaan Internet Banking. Berdasarkan studi 

yang telah diuraikan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut: 

H4: Kecocokan (compatibility) berpengaruh terhadap sikap penggunaan 

internet banking. 

 

 

 

2.4.6 Hipotesis Pengaruh Sikap Penggunaan Internet Banking Terhadap 

Minat Minggunakan Internet Banking 

Jogiyanto (2007) minat merupakan suatu keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku yang tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang 

akan melakukan sesuatu apabila mempunyai keinginan dari dalam dirinya sendiri. 

Jogiyanto (2007) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya minat terhadap suatu perilaku merupakan prediksi yang paling baik 

dari penggunaan teknologi oleh pemakai sistem. Penelitian-penelitian tersebut 

diantaranya dilakukan oleh Davis et al. (1989), Taylor dan Todd (1995), serta 

Venkatesh dan Davis (2000). Dalam Jogiyanto (2007), Hurlock (1993) 

menjelaskan bahwa minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya ketika bebas untuk memilih. 

Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka dia akan 

berminat dan kemudian hal tersebut akan mendatangkan kepuasan. Ketika 

kepuasan menurun, maka minatnya juga akan menurun. Sehingga minat tidak 

bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara atau dapat berubah-ubah. 
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Anggraini (2012) dalam penelitiannya mengartikan minat sebagai hal penting 

untuk mengerti individu dan menuntun aktivitas di masa yang akan datang. Minat 

juga merupakan perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang 

jika ada motivasi. Terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi minat, 

yaitu a) Status ekonomi b) Pendidikan c) Tempat tinggal d) Kondisi pekerjaan e) 

Sistem pendukung f) Pribadi pekerja. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat digunakannya teknologi, diataranya 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Somali et al. (2008), Shih dan Fang (2004), 

Nazar dan Syahran (2008), Nor dan Pearson (2007) dan Al-Ajam dan Nor (2013). 

Al-Somali et al. (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi di 

adopsinya internet banking dengan menggunakan TAM. Subyek penelitian 

dilakukan di Saudi Arabia. Berdasarkan study empiris yang dilakukan oleh Al-

Somali et al. (2008) tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

signifikan antara sikap pengunaan internet banking dengan minat digunakanyya 

internet banking. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 400 

masyarakat Saudi Arabia yang terpilih secara acak. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shih dan Fang (2004) menyebutkan 

bahwa variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan 

Internet banking. Shih dan Fang (2004) meneliti tentang Decomposed theory of 

Planned Behavior terhadap penggunaan Internet banking di Taiwan. Penelitian 

tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2003, terhadap customer dari 53 bank 

di Taiwan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan responden yang digunakan 

sebanyak 425 orang, hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa  variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk menggunakan 

Internet banking.  

Nazar dan Syahran (2008) melakukan penelitan terkait dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat dilakukannya transaksi secara online. Populasi dari 

penelitian ini adalah mahasiswa sistem informasi yang menggunakan internet. 

Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa sikap memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap niat untuk bertransaksi secara online. 

Nor dan Pearson (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan 

terhadap penerimaan internet banking. Subyek penelitian dilakukan di Malaysia. 

Studi empiris yang dilakukan oleh Nor dan Pearson (2007) menyatakan bahwa 

sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan suatu teknologi. 

Sampel yang diambil sebanyak 1.164 mahasiswa bisnis dan magister di empat 

universitas di Malaysia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajam dan Nor (2013) yaitu tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pada minat perilaku untuk pengadopsian layanan 

internet banking di Yaman dengan menggunakan technology acceptance model 

(TAM). Berdasarkan studi empiris dari Al-Ajam dan Nor (2013) yang mengambil 

subyek penelitian di Yaman dengan sampel nasabah bank yang terpilih secara 

acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh positif dan 

sangat signifikan kuat pada niat untuk menggunakan layanan internet banking. 
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan menguji kembali pengaruh sikap terhadap minat 

pemanfaatan sistem internet banking. Berdasarkan studi yang telah diuraikan, 

peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H5: Sikap terhadap penggunaan internet banking berpengaruh terhadap 

minat menggunakan internet banking. 

 


