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RINGKASAN 

 
Arga Satria Antasari, 2013, Pengaruh Penggunaan Internet Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Cabang Bontang), Dr.Kertahadi, M.Com, Drs. Riyadi, M.Si. 82h+viii 

 Penelitian ini dilakukan atas dasar semakin berkembangnya teknologi 

informasi. Sudah saatnya perbankan memiliki fasilitas elektronic banking (e-

banking), karena layanan e-banking menjadi andalan sebuah bank adalah internet 

banking. Sejak dioperasikannya sistem internet banking oleh bank maka para 

nasabah sekarang ini memiliki pilihan dalam melakukan transaksi dan tidak harus 

melakukannya secara konvensional. Dalam sistem internet banking, transaksi 

perbankan akan berlangsung dalam dunia maya (cyber) dan dilakukan oleh pelaku 

bisnis tanpa pelayanan dari petugas bank. Internet akan memberikan manfaat bagi 

bank dan nasabahnya, karena dengan menggunakan internet banking, nasabah 

dapat bertransaksi dengan mudah dengan bank yang dapat menumbuhkan 

kepuasan dalam diri nasabah tersebut. 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Bontang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

penggunaan internet banking secara simultan, untuk mengetahui pengaruh 

variabel penggunaan internet banking secara parsial, dan untuk mengetahui 

variabel dari penggunaan internet banking yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap kepuasan nasabah. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

kebebasan, kesenangan, dan keamanan sebagai variabel bebas dan kepuasan 

nasabah sebagai variabel terikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan analisis 

regresi parsial. Sampel yang diambil berjumlah 99 nasabah. Pengujian statistik 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 15.0 for Windows.  

 Hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, bahwa keseluruhan 

variabel yaitu : variabel kebebasan (X1), variabel kesenangan (X2) dan variabel 

keamanan (X3) terbukti berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepuasan 

nasabah (Y). variabel kebebasan (X1), variabel kesenangan (X2) dan variabel 

keamanan (X3) terbukti berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepuasan 

nasabah (Y). Variabel kebebasan memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan nasabah. Kebebasan memang merupakan yang paling penting dalam 

internet banking karena dapat memudahkan nasabah berinteraksi dengan bank, 

nasabah mendapatkan privacy dalam menggunakan internet banking, internet 

banking mempercepat transaksi perbankan, dan internet banking dapat digunakan 

untuk transaksi perbankan yang tersedia. 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

  

Arga Satria Antasari, 2013,  The Influence of Use of Internet  Banking to 

Customer  Satisfaction (Study on PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Bontang), Dr. Kertahadi, M.Com, Drs. Riyadi, M.Si. 82h+viii 

    

 This research is done on a basic getting amends it information technology. 

Have while it banking has facility electronic banking (e banking), since service e 

banking as pledge one bank is Internet Banking.  Since be run Internet Banking 

system by bank therefore customers currently have option in do transactions and 

not gets to do it conventionally. In system Internet Banking, banking transactions 

will happen deep world virtual (cyber) and did by business agent without service 

of bank officer. Internet will give benefit for bank and its customer, since by use of 

Internet Banking, customer can transact easily with bank who that make can 

satisfaction in self that customer.  

 This research is done at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Bontang. This research intent to know purpose variable influence Internet 

Banking  simultaneously, to know purpose variable Internet Banking Internet  

partially, and to know variable of purpose Internet Banking one that have 

dominant influence to customer satisfaction. Variables in observational it is 

emancipated, joy, and security as variable as free and customer satisfaction as 

variable as bonded. Analysis is data that is utilized is analysis descriptive, 

analysis tests classic assumption, analysis is bifilar linear regression and analysis 

is partial regression. Sample that taken by total 99 customer. Statistical 

examination to be done by use of program SPSS 15.0 for is Windows .   

 Observational result that corresponds to problem formula, that variable 

overall which is: emancipated variable (X1), joy variable (X2) and security 

variable (X3) evident influential simultaneously to customers satisfaction variable 

(Y). Emancipated variable (X1), joy variable (X2) and security variable (X3) 

evident influential partially to customers satisfaction variable (Y). Variable 

emancipated ding to have dominant influence to customer satisfaction. Freedom 

really constitutes most importantly in Internet Banking since gets to make easy 

customer gets interaction with bank,  Internet Banking hastening banking 

transactions, and Internet Banking  can be utilized for available banking 

transactions without has direct coming go to bank and get at transactions 

whenever.   
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