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ABSTRAKSI 

 
Irtha Dhiyanti, 2009, Penerapan e-Banking sebagai Service 
Development Perbankan untuk Transaksi Financial dan Non 
Financial (Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang), Dosen 
Pembimbing Astrid Puspaningrum, SE, MM 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-Banking sebagai 

service development perbankan untuk transaksi financial dan non financial secara 
online, dengan fokus penelitian yaitu bagaimana penerapan e-Banking di kalangan 
nasabah Bank BNI cabang Kantor Cabang Utama, dalam melakukan transaksi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif di mana penelitian ini 
adalah penelitian penjelasan untuk menggambarkan penerapan e-Banking sebagai 
media transaksi financial dan non financial pada nasabah Bank BNI Kantor 
Cabang Utama Malang. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan tabulasi silang (Crosstabulation). 

Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa terjadi peningkatan 
terhadap penggunaan layanan akses e-Banking dalam melakukan transaksi 
Financial maupun Non Financial melalui Internet. Sesuai dengan hasil penelitian 
diketahui bahwa di antara kedua jenis transaksi (Financial dan Non Financial) 
jenis transaksi yang paling banyak digunakan oleh nasabah dalam penggunaan e-
Banking adalah bervariasi. Penggunaan akses e-Banking untuk jenis transaksi 
Financial  lebih sering dimanfaatkan dengan frekuensi 1 kali  sebesar 72% dan 
Non Financial lebih sering dimanfaatkan dengan frekuensi >2 kali sebesar 76%. 

Dari fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun 
pengguna e-Banking semakin meningkat dan media transaksi online ini semakin 
digemari nasabah untuk melakukan transaksi baik secara financial maupun non 
financial, namun diperlukan peran dari perusahaan Perbankan sebagai penyedia 
layanan e-Banking untuk memberikan upaya sosialisasi terhadap nasabah 
penggunaan e-Banking. Selain itu pemerintah diharapkan memberikan jaminan 
keamanan bagi pengguna e-Banking agar terhindar dari kejahatan dunia maya 
(Cyber Crime) selama melakukan proses transaksi melalui e-Banking dan 
memberikan jaminan hukum atas penipuan-penipuan yang mungkin akan dialami 
oleh nasabah pengguna e-Banking. 

Berdasarkan pada dimensi kualitas pelayanan, dimensi yang dominan 
dimiliki oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang dalam 
penggunaan e-Banking sebagai media promosi pemasaran online untuk transaksi 
Financial dan transaksi Non Financial adalah Security yaitu adanya jaminan 
keamanan untuk melakukan transaksi perbankan 
Kata kunci : e-Banking, Transaksi Financial dan Non Financial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian dunia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan 

nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Internet membawa 

perekonomian dunia khususnya dunia transaksi perbankan memasuki dunia baru 

yang lebih populer dengan istilah e-banking atau Internet banking. Adanya 

Internet banking muncul sebagai kemajuan baru dalam melakukan proses 

transaksi pada dunia perbankan yang lebih mudah dan praktis. e-banking pada 

dasarnya merupakan suatu kontak transaksi antara nasabah pada sebuah Bank 

dengan pihak Bank dengan menggunakan media Internet.  

Jadi proses transaksi meliputi, pengiriman uang (transfer), pengecekan 

saldo Tabungan, pembayaran tagihan atas transaksi lainnya dikomunikasikan 

melalui Internet. Perubahan pola perilaku nasabah dan kebutuhan yang 

dikarenakan perkembangan teknologi dan arus informasi menjadikan nasabah 

lebih bertingkah laku praktis yang berarti nasabah membutuhkan kecepatan dan 

ketepatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini menyebabkan terus 

berubahnya model e-banking yang dikembangkan dengan pengemasan teknologi 

dan informasi yang lebih modern ke komunitas dunia.  
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Perkembangan e-banking adalah sebuah kemajuan baru yang menjadi 

penting ketika masyarakat mengalami perubahan perilaku yakni semakin 

membutuhkan kepraktisan dalam pemenuhan kebutuhannya. Adanya perubahan 

pola perilaku nasabah yang semakin modern ini, sehingga menjadi sebuah 

keharusan bagi nasabah Bank untuk menggunakan e-banking dalam melakukan 

transaksi secara online. Selain kemudahan dan kenyaman sistem Internet banking 

ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan. Bank BNI (Persero) Tbk. adalah 

salah satu perusahaan perbankan yang mengembangkan media promosi 

pemasaran online berbasis internet yaitu e-Banking. Adapun bentuk produk yang 

ditawarkan oleh Bank BNI (Persero) Tbk. dalam transaksi Financial maupun 

transaksi Non Financial.  

Penerapan e-banking dalam melakukan transaksi Financial antara lain 

adalah kegiatan transfer dana antar rekening BNI, pembayaran tagihan (kartu 

kredit, telkom, listrik, dsb. Sedangkan penerapan e-banking dalam melakukan 

transaksi Non Financial antara lain adalah untuk mengetahui informasi saldo, 

daftar rekening, daftar pembayaran, dsb. e-banking dikatakan sebagai service 

development atau pengembangan jasa karena perusahaan perbankan yaitu Bank 

BNI telah mampu menciptakan jasa baru yang dapat digunakan pada saat ini 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Dengan semakin meningkatnya 

komunitas bisnis yang mempergunakan Internet dalam melakukan aktivitasnya 

sehari-hari secara tidak langsung telah menciptakan sebuah ranah dunia baru yang 

diistilahkan ”cyberspace”, di mana cyberspace memiliki karakteristik unik di 

mana manusia dapat berinteraksi dengan siapa pun di dunia maya jika terhubung 

dengan Internet. 
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Dari sudut pandang perusahaan perbankan, salah satu manfaat yang 

dirasakan dengan adanya Internet adalah segala sesuatu dalam tahapan pemasaran 

akan tampak semakin mudah. Semakin terjangkaunya Internet di setiap kota 

menjadikan nasabah dapat mengakses dan menggunakan layanan Internet untuk 

memanfaatkan e-banking dengan mudah, cepat dan murah. Nasabah juga dapat 

mengakses layanan Internet melalui ponsel dengan menggunakan fasilitas-

fasilitas pengaksesan Internet yang ditawarkan berbagai operator telepon seluler.             

E-banking merupakan sarana transaksi perbankan yang melayani berbagai 

kebutuhan nasabah. Umumnya yang  menggunakan fasilitas ini adalah golongan 

nasabah yang menginginkan proses transaksi cepat, praktis dan hemat. Penerapan 

e-banking dalam memudahkan transaksi merupakan salah satu bentuk 

karakteristik dari penerapan Internet pada dunia bisnis. 

Penerapan e-banking dalam kegiatan pemasaran sebagai service 

development yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah untuk 

melakukan transaksi merupakan suatu bentuk tantangan baru bagi perusahaan 

perbankan untuk menunjang kemudahan transaksi secara online. Selama ini 

nasabah bank terbiasa melakukan transaksi secara tradisional dengan cara datang 

langsung pada Bank yang berada di lingkungan tempat nasabah tinggal, namun 

dengan diperkenalkannya e-banking ini, nasabah akan semakin dimanjakan 

fasilitas-fasilitas yang ditawarkan e-banking dalam melakukan transaksi. Segala 

bentuk kemudahan, kepraktisan dan kelengkapan telah tersedia dalam bisnis 

secara online ini.  
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Nasabah yang dimaksud pada penelitian ini adalah semua orang yang 

memiliki buku Tabungan pada Bank BNI dan pernah melakukan akses                 

e-Banking. Dalam hal ini nasabah hanya perlu belajar bagaimana cara 

mengoperasikan komputer dan menggunakan fasilitas Internet. Bagi perusahaan 

perbankan, e-banking diharapkan menjadi salah satu media promosi pemasaran 

online yang mampu menunjang nilai kemajuan dan peningkatan jumlah nasabah 

yang ke depannya diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan perbankan.  

Electronic banking mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang 

berkembang pesat. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari penerapan e-

banking akan lebih mengarah pada dampak sosial, di mana nasabah akan 

cenderung menjadi lebih individualis dan tidak manusiawi karena pada transaksi 

elektronik seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan apa yang diperlukan 

tanpa harus bersosialisasi dengan siapapun.  

Alasan yang mendasari penerapan e-banking kepada nasabah Bank BNI 

adalah dengan semakin meningkatnya penerapan Internet banking dalam berbagai 

kegiatan transaksi maka akan semakin meningkatkan pengetahuan dan prilaku 

hidup efektif dan efisien secara tepat dan mudah. Dan dengan semakin 

canggihnya sistem keamanan layanan Internet banking maka akan membuat 

nasabah semakin yakin untuk menggunakannya. Harapannya ke depan akan 

semakin banyak layanan-layanan perbankan seperti ini yang lebih variatif dan 

inovatif.  
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Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya penerapan           

e-banking sebagai pengembangan jasa (Service Development) dalam melakukan 

transaksi keuangan (Financial dan Non Financial) antara lain adalah : 

a. Tidak perlu mendatangi gerai ATM ketika ingin melakukan transaksi 

seperti membeli pulsa dan lebih efektif dalam pemanfaatan waktu. 

b. Hemat waktu, melakukan aktivitas perbankan cukup menggunakan 

personal computer atau laptop yang dilengkapi dengan koneksi internet  

c. Kapan saja, tak terbatas waktu untuk bertransaksi atau sekedar melakukan 

cek saldo dan melihat mutasi rekening  

d. Dimana saja, dapat melakukan transaksi dari belahan dunia manapun 

selama ada akses ke Internet   

e. Mudah, menu transaksi jelas dengan navigasi yang simpel, walaupun baru 

pertama kali menggunakannya  

f. Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis, yaitu Nasabah Pengguna 

melakukan akses dengan User ID dan Password BNI Internet  Banking 

dan untuk melakukan transaksi finansial Nasabah Pengguna wajib 

menggunakan BNI e-Secure.  

g. Satu akses untuk semua produk, dengan login hanya menggunakan User 

ID, nasabah dapat sekaligus mengakses seluruh produk BNI yang 

ditawarkan dalam satu Customer Information File di BNI.  

  Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “ Penerapan e-banking sebagai Service Development 

Perbankan untuk transaksi Financial dan Non Financial ” (Pada Nasabah 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang). 
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1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan 

pusat perhatian dari obyek yang akan diteliti dan membatasi informasi yang tidak 

berkaitan dengan penelitian agar penelitian lebih terarah. Penetapan rumusan 

masalah tersebut berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk dan keluarnya suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan.  

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini 

dalam bentuk pertanyaan penelitian (Research question) adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan e-banking sebagai Service Development Perbankan 

dalam pelaksanaan transaksi Financial dan transaksi Non Financial pada 

nasabah PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang? 

2. Di antara kedua jenis transaksi (Financial dan Non Financial) jenis 

transaksi manakah yang paling banyak digunakan oleh nasabah PT. Bank 

BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang dalam penerapan      e-

Banking ? 

3. Berdasarkan dimensi kualitas pelayanan, dimensi apa yang dominan 

dimiliki oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang 

dalam penerapan e-banking sebagai Service Development Perbankan 

untuk transaksi Financial dan transaksi Non Financial ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan e-banking sebagai Service Development 

Perbankan dalam pelaksanaan transaksi Financial dan transaksi Non 

Financial pada nasabah PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Utama Malang. 

2. Untuk mengetahui jenis transaksi (Financial dan Non Financial) yang 

paling banyak digunakan oleh nasabah PT. Bank BNI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Malang dalam penerapan e-Banking  

3. Untuk mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang dominan dimiliki oleh 

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang dalam 

penerapan e-banking sebagai media promosi pemasaran online dalam 

transaksi Financial dan transaksi Non Financial  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang terkait, di antaranya:  

1. Bagi penulis  

a. Memberikan tambahan wawasan mengenai praktek manajemen 

pemasaran dan membandingkannya dengan teori yang dipelajari 

sehingga dapat menemukan pemecahan yang bersifat ilmiah.  

b. Dapat menambah wawasan peneliti mengenai perubahan baru dalam 

transaksi melalui dunia maya “e-banking” serta untuk memenuhi 

penulisan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi. 
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2. Bagi perusahaan  

a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan 

kualitas pelayanan yang sesuai kebutuhan dan keinginan pasar. 

b. Sebagai wacana dalam melihat prospek dari kegiatan pemasaran 

yang berbasis online, sebagai pertimbangan dalam menentukan 

strategi pemasaran berikutnya mengingat semakin berkembangnya 

pemasaran berbasis online. 

3. Bagi Jurusan Manajemen  

a. Memberikan informasi tambahan mengenai praktek manajemen 

pemasaran sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyusunan 

kurikulum yang lebih bersifat praktis. 

b. Dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang pemasaran 

online yang dianggap sebagai konsep pemasaran masa depan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding serta 

pelengkap bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil 

penelitian yang tergeneralisasi. 

b. Sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama 

yakni mengenai pemasaran berbasis Internet. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Pengertian  Pemasaran  

Pemasaran umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, 

memperkenalkan dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen dan 

perusahaan lain. Pemasar terampil dalam merangsang permintaan akan produk-

produk yang dihasilkan. Para manajer pemasaran berusaha mempengaruhi 

tingkatan produk yang dihasilkan, pengaturan waktu dan komposisi permintaan 

untuk mencapai tujuan. Pemasaran merupakan salah satu fungsi pokok yang harus 

dilakukan oleh orang-orang dalam menjalankan suatu usaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan 

laba. 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan 

pengembangan perusahaan, dan juga memperoleh laba. Suatu perusahaan tidak 

akan mampu bertahan jika perusahaan tersebut tidak dapat memasarkan produk 

yang dihasilkan baik berupa barang atau jasa. Pemasaran adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada konsumen, 

sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. 
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Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan masyarakat. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam 

Kotler (2007:6) definisi formal pemasaran adalah : 

“ Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 
menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 
pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. “ 

Pengertian pemasaran menurut William J Stanton yang diterjemahkan oleh 

Basu Swastha dan Irawan (2004:4) : 

“ Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 
bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 
memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 
potensial. “ 

Menurut Marketing Association of New Zealand (MAANZ) dalam Alma (2005:3) 

mendefinisikan pemasaran sebagai: 

“ aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan 
pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, 
promosi, dan penentuan harga dari barang, jasa, dan ide ”. 

Paul D. Converse dalam Alma (2005:2) mendefinisikan pemasaran sebagai: 
 “ kegiatan membeli, menjual, dan termasuk di dalamnya kegiatan 
menyalurkan barang dan jasa antara produsen dan konsumen ”. 

Pengertian pemasaran menurut Brench dalam Alma (2005:2) diartikan sebagai: 
“Suatu proses dalam menentukan permintaan konsumen akan barang 
dan jasa, memotivasi penjualan, mendistribusikan ke konsumen akhir, 
dengan keuntungan sebagai imbalannya.” 

 Berdasarkan beberapa pengertian pemasaran yang telah disebutkan, maka 

dapat dikemukakan bahwa pemasaran adalah suatu usaha yang dapat digunakan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan serta meningkatkan laba 

perusahaan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menetapkan harga yang tepat, mendistribusikan dan mempromosikan secara 

efektif. 
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2.1.1.  Konsep Inti Pemasaran 

Menurut Kotler (2005:9) mendefinisikan konsep inti pemasaran, 

diantarainya adalah : 

a. Pasar Sasaran dan Segmentasi 

Para pemasar tidak semuanya dapat memuaskan konsumen, hal ini 
diakibatkan karena tidak semua orang menyukai produk atas jasa 
yang diproduksi. Oleh karena itu pemasar mulai mengidentifikasi 
sejumlah segmen dengan mengamati perbedaan demografis, 
psikografis dan perilaku para pembeli. Selanjutnya organisasi atau 
badan usaha memutuskan segmen mana yang memperlihatkan 
peluang paling besar. 

b. Tempat Pasar, Ruang Pasar  

Tempat pasar bersifat fisik, seperti ketika orang berbelanja di toko; 
ruang pasar bersifat digital, seperti ketika seseorang berbelanja di 
internet; sedangkan konsep Metamarket untuk menggambarkan 
sekelompok produk dan jasa komplementer yang menurut pikiran 
konsumen dianggap sebagai hubungan erat tapi sumbernya 
menyebar melintasi serangkaian industri.  

c. Pemasar dan Calon Konsumen 

Pemasar adalah seorang yang mencari tanggapan dalam bentuk 
perhatian, pembelian, pemberian suara atau sumbangan yang 
berasal dari pihak lain yang dinamakan calon konsumen. 

d. Kebutuhan, keinginan dan Perminatan 

Kebutuhan merupakan tuntutan dasar manusia. Kebutuhan itu 
menjadi keinginan bila diarahkan ke obyek tertentu yang mungkin 
dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan 
akan produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk 
membeli. 

e. Produk Tawaran, Merek 

Organisasi atau badan usaha memenuhi kebutuhan dengan 
mengajukan usulan, yaitu serangkaian manfaat yang ditawarkan 
kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan. Proposisi nilai 
yang tak berwujud dibuat menjadi sesuatu yang bersifat fisik 
berupa tawaran dalam bentuk gabungan produk, jasa, informasi 
dan pengalaman.  
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f. Nilai dan Kepuasan 

Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara banyaknya manfaat 
yang diberikan produk atau jasa oleh produsen dan adanya 
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 

 
g. Pertukaran dan Transaksi 

Pertukaran merupakan konsep inti pemasaran, adalah proses 
mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan 
menawarkan sesuatu sebagai imbalannya, sedangkan transaksi 
adalah perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. 

h. Relasional dan Jaringan Kerja 

Pemasaran relasional mempunyai tujuan membentuk hubungan 
jangka panjang yang saling memuaskan dengan berbagai pihak 
penting (konsulen, pemasok, distributor) dalam rangka 
mendapatkan dan mempertahankan bisnis. Jaringan kerja 
pemasaran terdiri dari organisasi atau badan usaha (stakeholder) 
pendukung (konsumen, karyawan, pemasok, distributor, pengecer, 
agen, dan iklan) yang menjalin hubungan bisnis timbal balik yang 
menguntungkan.  

i. Saluran pemasaran 

Untuk mencapai pasar sasaran, maka pemasar menggunakan tiga 
jenis saluran pemasaran yaitu saluran komunikasi, saluran 
distribusi, dan saluran jasa. 

j. Rantai Pasokan 

Rantai pasokan menggambarkan saluran yang lebih panjang yang 
dimulai dari bahan baku komponen, sampai dengan produk akhir 
yang disampaikan kepada konsumen akhir. 

k. Persaingan 

Persaingan mencakup semua tawaran dan barang pengganti yang 
bersaing secara aktual dan potensial yang dapat dipertimbangkan 
oleh konsumen. 

l. Lingkungan Pemasaran 

Lingkungan dalam pemasaran terdiri dari lingkungan tugas 
(mencakup pelaku yang terlibat dalam melakukan produksi, 
distribusi dan promosi) dan lingkungan las (mencakup enam 
komponen yaitu : lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, 
lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, 
dan lingkungan sosial budaya). 
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m. Program Pemasaran 

Program dalam pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang 
bauran alat-alat pemasaran yang dapat digunakan. 

Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

konsumen dengan baik sehingga barang dan jasa yang ditawarkan sesuai 

dengan keinginan konsumen. Secara ideal pemasaran harus menghasilkan 

konsumen yang siap untuk membeli dan pihak pemasar mampu untuk 

menyediakan barang dan jasa dengan memahami konsep inti pemasaran 

sehingga dapat memenuhi tujuan organisasi atau badan usaha. 

2.2.  Pengertian Jasa 

Jasa menurut Philip Kotler (2005:48) adalah : 

“ setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 
pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud 
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”.  

Sedangkan pengertian jasa menurut Adrian Payne (2000:6) : 
“ jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah 
elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan 
dengannya,yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen 
atau dengan barang-barang milik dan tidak menghasilkan transfer 
kepemilikan atau perubahan dalam kondisi dapat saja muncul dan 
produksi suatu jasa dapat saja memiliki atau dapat juga tidak 
mempunyai kaitan dengan produk fisiknya jasa “. 

Definisi dari Berry yang dikutip oleh Zeithaml dan Bitner (2007:11) 

mengemukakan bahwa “ Service are deeds, process and performence “. Pada 

kalimat tersebut jasa dianggap sebagai sebuah tindakan, proses dan tampilan. Jadi 

pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak 

merupakan tidak merupakan produk dalam bentuk fisik, yang pada umumnya 

dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan 

nilai tambah, meliputi kenyamanan, kesenangan dan pemecahan masalah. 
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2.2.1.   Karakteristik Jasa 

Secara umum jasa mempunyai beberapa karakteristik khusus yang 

membedakannya dengan barang. Jasa mempunyai pengaruh besar dalam 

pemasarannya. Menurut Philip Kotler ( 2005:488) dikatakan bahwa jasa 

memiliki empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan 

program pemasaran yaitu :  

a. Tidak Berwujud ( intangibility) 
Jasa yang memiliki karakteristik ini adalah jasa yang tidak dapat 

dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar dan dicium sebelum membelinya. 
b. Tidak Terpisahkan ( inseparability ) 

Pada produk yang berupa jasa, jasa dijual pertama kemudian 
diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama. Inseparibility  jasa 
berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediaannya. 

c. Bervariasi ( Variability ) 
Service variability dapat diartikan bahwa kualitas suatu jasa 

tergantung pada saat siapa yang menyediakan jasa baik kapan, di mana 
dan bagaimana jasa tersebut disediakan. 

d. Mudah Lenyap ( Perishability ) 
Pelayanan jasa dengan karakter Perishability berarti bahwa jasa 

tidak dapat disimpan untuk kemudian dijual ataupun digunakan karena 
keberadaan nilai jasa hanya pada tertentu dan akan lenyap. 

Berdasarkan pada karakteristik jasa yang telah disebutkan sebelumnya 

terdapat perbedaan mendasar antara produk barang dan produk jasa.  Tabel 2.1 

akan menerangkan karakteristik produk jasa dan produk barang secara fisik. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

TABEL 2.1 
PERBEDAN ANTARA BARANG DAN JASA 

BARANG JASA 

1. Nyata 

2. Homogen 

3. Produksi, distribusi dan 

konsumsinya merupakan proses 

terpisah 

4. Berwujud barang 

5. Nilai intinya diproses di pabrik 

6. Konsumen tidak berpartisipasi 

dalam proses produksi 

7. Dapat disimpan 

8. Ada perubahan kepemilikan 

1. Tidak nyata 

2. Heterogen 

3. Produksi, distribusi dan konsumsinya 

merupakan proses simultan 

4. Berupa proses atau aktivitas 

5. Nilai intinya diproduksi pada saat 

interaksi antara pembeli dengan 

penjual 

6. Konsumen berpartisipasi dalam 

proses produksinya 

7. Tidak dapat disimpan 

8. Tidak dapat berpindah kepemilikan 

Sumber : Arief, Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan (2007). 

2.2.2.   Kualitas Jasa 

Menurut pendapat A. Parasuraman dalam Fandy Tjiptono 

(2002:273), terdapat lima dimensi utama dalam menentukan kualitas suatu 

jasa. 

 Dimensi utama yang dimaksud antara lain adalah : 

a. Reliability 

Reability atau keandalan adalah kemampuan dalam memberikan 
layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

b. Responsiveness  

Responsiveness atau dikenal dengan daya tanggap, adalah keinginan 
para karyawan dalam sebuah organisasi atau badan usaha jasa untuk 
membantu konsumen dan memberikan layanan yang tanggap 
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c. Assurance  

Assurance adalah adanya jaminan yang berkaitan dengan 
pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 
dimiliki oleh karyawan organisasi atau badan usaha yang 
membebaskan karyawan dari adanya keraguan. 
Dimensi Assurance ini merupakan penggabungan dari dimensi : 

a. Kompetisi (Competence), yang artinya keterampilan dan dan 
pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan 
pelayanan. 

b. Kesopanan (Courtesy), meliputi keramahan, perhatian, dan sikap yang 
dimiliki karyawan. 

c. Kredibilitas atau kepercayaan (Credibility), meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan kepercayaan organisasi atau badan usaha. 

d. Keamanan (Security), artinya tidak ada bahaya, risiko atau keraguan 
dalam memanfaatkan pelayanan yang ditawarkan. 

 
d. Empathy 

Meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan (relasi), komunikasi 
yang baik, perhatian dan pemahaman atas kebutuhan konsumen. 
Dimensi dari Empathy merupakan penggabungan dari dimensi : 

a. Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 
ditawarkan oleh organisasi atau badan usaha. 

b. Komunikasi (Comunication), artinya kemampuan melakukan 
komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau 
menerima masukan dari konsumen. 

c. Memahami konsumen (Understanding the Customer), melipiti usaha 
organisasi atau badan usaha dan keinginan konsumen. 

e. Tangibles  

Meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas fisik, 
perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi.  

Hubungan lebih lanjut antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

konsumen disampaikan oleh Zieham dan Bitner (2000:76), yang 

menyatakan bahwa “customer satisfaction will be influenced a product or 

service features by perfection quality” . 
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2.2.3.  Pengertian Kualitas Jasa 

Kotler (2005:) menyatakan bahwa : 

 “ kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu 
produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan 
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
Definisi kualitas jasa berfokus pada usaha pemenuhan dari 
keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian jasa dalam 
memenuhi harapan konsumen”.  

Pada dasarnya tidak ada definisi kualitas jasa yang diterima secara 

umum, namun dari definisi yang ada terdapat tiga elemen penting dalam 

kualitas jasa. Ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas meliputi usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualitas mencakup kondisi yang selalu berubah, misalnya apa 

yang dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. 

2.3. Bank 

 2.3.1 Pengertian Bank 

  Pengertian bank sesuai dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

seperti yang dikutip oleh Alma Buchari (2007) 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 
banyak”. 
 

   Pengertian bank menurut Dahlan Siamat (2001:88) 

“Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang 
memiliki usaha utama menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana 
bank”. 
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    Jadi dapat disimpulkan bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. 

 2.3.2 Jenis Bank 

  Menurut Ketut Rindjin (2000:17), jenis bank dapat dibagi berdasarkan 

dari segi fungsi, segi kepemilikan dan segi ada tidaknya hak untuk 

menciptakan tenaga beli: 

a. Dilihat dari segi fungsinya 
1. Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 

2. Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 
menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan usahanya 
terutama memberikan kredit jangka pendek. 

3. Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya 
terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan usahanya 
terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. 

4. Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya 
terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau 
mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang 
pembangunan. 

b. Dilihat dari segi kepemilikan 

1. Bank umum milik negara (selain Bank Indonesia) 
2. Bank umum milik swasta 
3. Bank umum milik koperasi 
4. Bank umum milik daerah, yang berada di setiap Propinsi 
5. Bank umum milik asing 
6. Bank umum milik campuran 

c. Dilihat dari segi ada tidaknya hak untuk menciptakan tenaga beli baru 

1. Bank Primer adalah bank yang berhak untuk menciptakan uang kartal 
dan uang giral. Bank-bank yang dapat digolongkan dalam bentuk Bank 
Primer ini adalah Bank Sentral dan Bank Umum. 
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2. Bank Sekunder adalah bank yang tidak mempunyai kemampuan untuk 
menciptakan tenaga beli baru, melainkan hanya sebagai perantara 
kredit atau perantara dalam lalu-lintas modal. Termasuk dalam 
golongan ini adalah Bank Pasar, Bank Tabungan, Bank Desa, dan lain 
sebagainya. 

 2.3.3 Fungsi dan Usaha Bank Umum 

  Menurut Dahlan Siamat (2001:88), Bank Umum memiliki fungsi 

pokok sebagai berikut: 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 
kegiatan ekonomi. 

b. Menciptakan uang. 
c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 
d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain. 

 
   Sedangkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Dahlan Siamat  (2001:88) 

tentang perbankan adalah: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menerbitkan surat pengakuan utang. 
d. Membeli, menjual, menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabahnya. 

2.4.  Pengertian e-Banking 

Internet Banking merupakan hasil dari kecanggihan teknologi internet, 

inovasi ini merupakan langkah maju bagi dunia perbankan. Di Indonesia belum 

seluruh perbankan memiliki fasilitas ini untuk memberikan kemudahan kepada 

nasabahnya, baru beberapa bank-bank besar yang memiliki resource yang 

memadai untuk membangun atau mengembangkan sistem ini.  
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Selain kemudahan dan kenyaman sistem internet Banking ini juga 

dilengkapi dengan sistem keamanan. Internet Banking menawarkan beragam 

macam model transaksi yang dapat kita gunakan, dari transfer uang, pembayaran 

kartu kredit, pembayaran telepon baik seluler maupun rumah tangga, pembayaran 

zakat, pembayaran listrik, pembayaran biaya pendidikan, sampai dengan 

pembelian pulsa isi ulang. 

Dari berbagai transaksi yang ada dapat dibayangkan betapa mudahnya 

hidup ini, kita tidak perlu pergi kemana-mana untuk melakukan transaksi 

perbankan. Sebagai contoh untuk para ibu-ibu rumah tangga tidak lagi harus pergi 

ke bank berantri, nasabah dapat memanfaatkan layanan ini untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan rutin seperti bayar tagihan listrik, bayar tagihan telepon, sampai 

membayar uang pendidikan anak. Pergeseran gaya hidup seperti ini sudah bukan 

lagi suatu hal yang tidak mungkin di jaman yang sudah semakin canggih ini. 

BNI Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet selama 24 jam 7 hari seminggu, bagi Nasabah BNI yang 

menginginkan kemudahan bertransaksi perbankan baik dari Personal Computer, 

Laptop, Notebook maupun PDA Nasabah, kapan dan dimanapun berada. 

 Syarat menjadi Nasabah Pengguna BNI Internet Banking 

1.Nasabah BNI Taplus dan atau BNI Taplus Utama dan atau Taplus 

Mahasiswa dan atau BNI Giro Perorangan (IDR) yang memiliki BNI 

Card atau Nasabah BNI Taplus atau BNI Taplus Anggota/Pegawai yang 

memiliki Kartu ATM.  
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2.Nasabah menggunakan BNI Card untuk melakukan registrasi BNI 

Internet Banking melalui BNI ATM.  

3.Nasabah harus memiliki alamat e-mail yang aktif.  

4.Telah membaca dan memahami syarat menjadi Nasabah Pengguna BNI 

Internet Banking.  

 Ketentuan Penerapan BNI Internet Banking  

1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan layanan BNI Internet Banking 

untuk mendapatkan informasi (transaksi Non finansial) dan atau 

melakukan transaksi Perbankan (transaksi finansial) yang telah 

ditentukan oleh Bank.  

2. Pada saat pertama kali menggunakan layanan BNI Internet Banking, 

Nasabah Pengguna diharuskan melakukan registrasi melalui BNI ATM 

dan aktivasi melalui www.bni.co.id 

 Ketentuan Untuk dapat melakukan transaksi finansial 

1. Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan 

perintah transaksi finansial (termasuk memastikan bahwa semua 

data yang diperlukan untuk transaksi finansial telah diisi secara 

lengkap dan benar).  

2. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun 

yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, 

ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan 

perintah/data dari Nasabah Pengguna.  
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3. Nasabah Pengguna memiliki kesempatan untuk memeriksa 

kembali dan atau membatalkan data yang telah diisi pada saat 

konfirmasi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum 

adanya nasabah persetujuan sebagaimana diatur di bawah ini. 

4. Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapan data yang 

diisi, sebagai nasabah persetujuan pelaksanaan transaksi finansial 

maka Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN BNI e-Secure 

pada kolom yang telah disediakan pada halaman layanan 

transaksi BNI Internet Banking.  

5. Segala transaksi finansial yang telah diperintahkan kepada Bank 

dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.  

6. Setiap perintah yang telah disetujui dari Nasabah Pengguna yang 

tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang 

diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pengguna kepada 

Bank untuk melaksanakan transaksi finansial yang dimaksud.  

7. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah 

Pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penerapan User 

ID dan Password, maka Bank tidak mempunyai kewajiban untuk 

meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau 

kewenangan pengguna User ID dan Password atau menilai 

maupun membuktikan ketepatan dan kelengkapan perintah 

dimaksud, oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat 

Nasabah. 
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8. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah 

Pengguna, apabila:  

a. Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup. 

b. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga 

bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan 

dilakukan. 

9. Sebagai bukti bahwa transaksi finansial yang diperintahkan 

Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah 

Pengguna akan mendapatkan bukti transaksi finansial berupa 

nomor referensi transaksi finansial pada halaman transaksi 

layanan BNI Internet Banking dan bukti tersebut akan tersimpan 

di dalam database Bank selama tiga bulan sejak tanggal transaksi 

finansial dilakukan.  

10. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa :  

a. Dengan dilaksanakannya transaksi finansial melalui BNI 

Internet Banking, semua perintah dan komunikasi dari 

Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan 

sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen 

tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak 

ditandatangani.  
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b. Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan 

segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah 

Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan 

pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk 

penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang 

berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out 

komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah 

yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau 

keasliannya.  

11. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk mengubah 

limit transaksi finansial.  

12. Semua komunikasi melalui e-mail yang aman dan memenuhi 

nasabah serta dianggap sah, otentik, asli dan benar serta 

memberikan efek yang sama sebagaimana bila hal tersebut 

dilakukan secara tertulis dan atau melalui dokumen tertulis.  

13. Bank tidak diwajibkan untuk melaksanakan setiap perintah baik 

yang ditangani maupun tidak atau menjawab pertanyaan apapun 

yang diterima melalui e-mail yang tidak aman. Nasabah 

disarankan untuk tidak mengirim informasi rahasia melalui        

e-mail yang tidak aman.  
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14. Nasabah Pengguna dengan ini memberikan kuasa kepada Bank 

untuk mendebet rekening Nasabah Pengguna yang terdaftar di 

Bank untuk melaksanakan transaksi finansial yang diinstruksikan 

oleh Nasabah Pengguna kepada Bank melalui layanan BNI 

Internet Banking dan untuk pembayaran biaya administrasi serta 

biaya transaksi atas penerapan fasilitas BNI Internet Banking.  

 User ID dan Password BNI Internet Banking  

1. User ID dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan 

kewenangan penerapannya ada pada Nasabah Pengguna.  

2. Nasabah Pengguna wajib mengamankan User ID dan Password 

BNI Internet Banking antara lain dengan cara:  

a. Tidak memberitahukan User ID dan Password BNI Internet 

Banking kepada orang lain.  

b. Tidak mencatatkan Password Internet Banking pada kertas 

atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan 

lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain.  

c. Berhati-hati menggunakan User ID dan Password BNI 

Internet Banking agar tidak terlihat orang lain.  

d. Mengganti Password BNI Internet Banking secara berkala.  

3. Dalam hal Nasabah Pengguna mengetahui atau menduga User ID 

dan Password telah diketahui oleh orang lain yang tidak 

berwenang, maka Nasabah Pengguna wajib segera melakukan 

pengamanan dengan melakukan perubahan Password.  
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4. Apabila karena suatu sebab Nasabah Pengguna tidak dapat 

melakukan perubahan Password maka Nasabah Pengguna wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Bank.  

5. Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat 

Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan 

komunikasi berdasarkan penerapan User ID dan Password oleh 

pihak yang tidak berwenang sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab Nasabah Pengguna.  

6. Penerapan User ID dan Password mempunyai kekuatan hukum 

yang sama dengan perintah tertulis yang ditangani oleh Nasabah 

Pengguna, sehingga karenanya Nasabah Pengguna dengan ini 

menyatakan bahwa penerapan User ID dan Password dalam 

setiap perintah atas transaksi BNI Internet Banking juga 

merupakan pemberian kuasa dari Nasabah Pengguna kepada 

Bank untuk melaksanakan transaksi. Namun tidak terbatas untuk 

melakukan pendebetan rekening Nasabah Pengguna baik dalam 

rangka pelaksanaan transaksi yang diperintahkan maupun untuk 

pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan 

kemudian oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh 

Bank dalam bentuk dan melalui sarana apapun.  
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7. Segala penyalahgunaan User ID dan Password BNI Internet 

Banking merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. 

Nasabah Pengguna dengan ini membebaskan Bank dari segala 

tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun 

Nasabah Pengguna sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User 

ID dan Password BNI Internet Banking.  

 Penghentian Akses Layanan BNI Internet Banking 

1. Akses layanan BNI Internet Banking yang dimiliki Nasabah 

Pengguna akan dihentikan oleh Bank apabila :  

a. Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan 

akses layanan BNI Internet Banking antara lain disebabkan oleh :  

 Nasabah lupa User-ID dan atau Password Internet Banking,  

 Nasabah Pengguna menutup semua rekening yang dapat 

diakses melalui  layanan BNI Internet Banking.  

 Dengan cara Nasabah menghubung PhonePlus melalui BNI 

Call. 

b. Nasabah Pengguna salah memasukkan Password BNI Internet 

Banking sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.  

c. Diterimanya laporan tertulis dari Nasabah Pengguna mengenai 

dugaan atau diketahuinya User ID dan Password oleh pihak lain 

yang tidak berwenang.  

d. Bank memperkirakan adanya penyalahgunaan rekening oleh 

Nasabah Pengguna dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum.  
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e. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.  

f. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian jasa 

layanan BNI Internet Banking. Atas penghentian tersebut, Bank 

akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna 

dalam bentuk dan melalui sarana apapun.  

2. Untuk melakukan aktivasi kembali karena penghentian akses 

layanan sebagaimana dimaksud dalam butir b dan c tersebut di 

atas Nasabah Pengguna harus menghubungi BNI Call 

(Phoneplus) dan melakukan registrasi ulang melalui BNI ATM. 

2.4.1. Layanan  e-Chennel  Selain e-Banking 

a. BNI ATM  (BNI Automated Teller Machine) 

BNI ATM   adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui 

mesin ATM (Automatic Teller Machine) yang dapat melayani 

selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi 

penarikan tunai, inquiry saldo rekening tabungan, setoran tunai 

(melalui mesin CDM) dan melakukan berbagai jenis pembelian 

dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke Kantor 

Cabang BNI dan tanpa terikat waktu. 

 

 

 

 



46 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

b. BNI SMS Banking 

BNI SMS Banking dari BNI Taplus, fasilitas layanan perbankan 

bagi Nasabah BNI Taplus yang memudahkan Nasabah untuk 

melakukan isi ulang pulsa, transfer sampai bayar tagihan Kartu 

Kredit BNI semudah Nasabah mengirim SMS kepada sahabat, 

keluarga ataupun orang terdekat nasabah. 

 
c. BNI Phone Plus 

 

PhonePlus adalah layanan perbankan melalui telepon selama 24 

jam, menjamin keleluasaan dan kepuasan Nasabah dalam 

mendapatkan segala informasi dan melakukan transaksi perbankan 

tanpa harus beranjak dari tempat dengan jaminan privasi yang 

tinggi, serta tidak dibatasi ruang waktu dan gerak. Untuk segala 

pertanyaan atau bantuan secara pribadi, Nasabah dapat langsung 

berbicara dengan Customer Representative kami, hanya dengan 

menekan angka "0" setiap saat. 

d. BNI Mobile 

BNI Mobile adalah fasilitas layanan perbankan melalui 

handphone, dengan teknologi Java Application yang memudahkan 

Nasabah untuk melakukan transfer dana, bayar tagihan dan isi 

ulang pulsa, serta mengecek saldo. Layanan ini bisa diakses 

melalui ponsel Nasabah, apapun operatornya tanpa perlu ganti 

Sim Card (tahap pertama semua provider GSM). 
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2.4.2.Tarif Layanan BNI Internet Banking 

 Tabel 2.2  
Biaya dalam melakukan transaksi dengan menggunakan e-Banking 

 Jenis Transaksi Biaya beban Nasabah*) 

1 Transfer Dana Bebas Biaya 

2 Pembayaran Tagihan Bebas Biaya 

3 Pembayaran Tagihan PLN Rp. 2.000 

4 Pembelian Voucher Prabayar Bebas Biaya 

5 Administrasi Penerapan BNI e-Secure 
(dibebankan hanya 1 kali diawal) Rp. 10.000 

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (2007). 

Tabel 2.3 
Limit transaksi BNI Internet Banking 

Jenis Transaksi Limit per hari 
Transfer antar rekening BNI Rp. 100.000.000,-- 

Isi Ulang Pulsa Rp. 2.000.000,-- 
Pembayaran Tagihan 

 Kartu Kredit BNI 
 Kartu Kredit Non BNI 
 HALO Telkomsel 
 MATRIX Indosat 
 Xplor Excelcomindo 
 Telkom 
 Flexi Postpaid 
 Speedy 
 PLN 
 Tiket Penerbangan 
 Biaya Pendidikan 

Bebas (sesuai jumlah tagihan / keinginan 
nasabah) 

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (2007). 
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Tabel 2.4 
Transaksi Pembelian Pulsa Isi Ulang 

Operator Nominal (dalam ribuan) 
Simpati 50, 150, 200, 300, 500, 1.000 

Kartu AS 50, 150 
Mentari 50, 100, 200, 300, 500 

XL Bebas (Reguler dan Xtra) 25, 75, 100, 150, 200, 300 
Kartu Jempol 35, 100 

Star One 100, 200, 300, 500 
IM3 100, 200, 300, 500 

3 (Three) 30, 50, 100, 150, 300, 500 
FREN 50, 100, 150, 200, 300, 350, 500 

Flexi Trendy 50, 100, 150, 200, 250, 350, 500 
ESIA 25, 50, 100, 150, 100 

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (2007). 

2.4.3. Jenis Transaksi 

Berikut ini adalah jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas e-Banking. Yaitu transaksi Financial dan transaksi 

Non Financial. 
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Tabel 2.5 
Jenis Transaksi Internet Banking 

Jenis Transaksi Fasilitas Pelayanan 

1. Financial 
 Transfer Dana antar Rekening BNI  
 Pembayaran Tagihan  

o Kartu Kredit (BNI, Stnasabahrd Chartered, HSBC, 
GE Finance, ANZ, Bank Niaga, ABN AMRO, 
Bank Permata, Danamon, Citibank)  

o Telkom (Telepon,Flexi Classy, Speedy) seluruh 
kode area di Indonesia  

o Kartu Halo Telkomsel  
o Kartu Xplor Excelcomindo  
o Matrix dan StarOne Indosat  
o Listrik PLN (Distribusi Jawa Barat & Banten, 

Kaltim.  
 Sumbar, Jateng & DIY, Sulut, Sulteng & 

Gorontalo dan Kalbar - akan segera 
diimplementasikan.  

 Pembelian Voucher Prabayar  
o Telkomsel (Simpati & As)  
o Indosat (Mentari, IM3 & StarOne)  
o XL (bebas & jempol)  
o ESIA  
o FREN  
o Telkom Flexi  
o 3.  

 Pembelian Tiket Airline  
o Garuda  
o Lion Air  
o Adam Air  

 Pembayaran Biaya Pendidikan (Student Payment Centre)  
o ITB, Trisakti, Unpad, UNS, Unibraw, USU, Unsri, 

UNJ, UPN Jogya, UKDW, Unib, UNY, UPI, UM, 
Unsoed, ITN, Unimed, Unnes, UIN Sunan 
Kalijaga, Poltek Sriwijaya, Poltekes, Poltek 
Malang, dan lain-lain.  
Periode Pembayaran hanya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan dari masing-masing perguruan 
tinggi.  
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Jenis Transaksi Fasilitas Pelayanan 

2.Non Financial   Informasi saldo 
 Informasi mutasi rekening 
 Ganti Password 
 Ganti Alamat Email 
 Daftar Rekening 
 Daftar Pembayaran 

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (2007). 

2.4.4. Keunggulan e-Banking 

Berikut ini adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh e-

Banking, antara lain adalah : 

a. Tidak perlu mendatangi gerai ATM ketika ingin melakukan 

transaksi seperti membeli pulsa dan lebih efektif dalam 

pemanfaatan waktu. 

b. Lebih fleksibel, cepat, menghemat tenaga dan biaya dalam 

melakukan transaksi pembiayaan. 

c. Dapat diakses dengan cepat, nasabah mengetahui mekanisme 

transaksi sesuai dengan petunjuk sehingga transaksi dapat dilakukan 

dengan cepat. 

d. Tidak memerlukan ruang yang banyak karena semua transaksi yang 

dibutuhkan telah disimpan dan ditampilkan di website. 

e. Hemat waktu, melakukan aktivitas perbankan cukup menggunakan 

personal computer atau laptop yang dilengkapi dengan koneksi 

internet  
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f. Kapan saja, tak terbatas waktu untuk bertransaksi atau sekedar 

melakukan cek saldo dan melihat mutasi rekening  

g. Dimana saja, dapat melakukan transaksi dari belahan dunia 

manapun selama ada akses ke Internet  

h. Mudah, menu transaksi jelas dengan navigasi yang simple, 

walaupun baru pertama kali menggunakannya  

i. Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis, yaitu Nasabah 

Pengguna melakukan akses dengan User ID dan Password BNI 

Internet Banking dan untuk melakukan transaksi finansial Nasabah 

Pengguna wajib menggunakan BNI e-Secure.  

j. Satu akses untuk semua produk, dengan login hanya menggunakan 

User ID, Anda dapat sekaligus mengakses seluruh produk BNI yang 

Anda miliki dalam satu Customer Information File di BNI.  

k. Registrasi mudah, registrasi melalui BNI ATM selanjutnya Anda 

bisa langsung melakukan proses aktivasi Layanan BNI Internet 

Banking melalui www.bni.co.id yang hanya dilakukan satu kali dan 

langsung dapat mengakses Layanan BNI Internet Banking seperti 

cek saldo dan melihat mutasi rekening Anda.  
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2.4.5. Kelemahan e-Banking 

Berikut ini adalah beberapa kelemahan yang dimiliki oleh media 

transaksi e-Banking, antara lain adalah : 

a. Tidak semua nasabah BNI mampu mengoperasikan sistem transaksi 

online e-Banking. 

b. Apabila koneksi dari server melambat ataupun putus biasanya 

proses transaksi akan memerlukan waktu yang lebih lama dan harus 

melakukan transaksi ulang. 

c. Akses internet lama dan mahal. 

d. Keamanan dalam bertransaksi kurang terjamin sehingga konsumen 

ragu dalam melanjutkan transaksi. 

e. Kemampuan bahasa Inggris konsumen kurang sehingga konsumen 

merasa kesulitan mengakses e-Banking. 

2.4.6. Registrasi e-Banking 

Cara mudah menjadi Pengguna BNI Internet Banking : 

1. Lakukan Registrasi menggunakan BNI Card*) Nasabah di BNI 

ATM melalui menu ”Registrasi E-Channel”, dan buat 6 angka 

PIN Registrasi BNI Internet Banking. 

2. Lakukan Aktivasi BNI Internet Banking, dengan cara :  

 Akses Layanan BNI Internet Banking Personal melalui 

www.bni.co.id . 
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 Untuk pengguna baru, ikuti panduan ”Jika Nasabah sudah 

registrasi BNI Internet Banking via BNI ATM, silakan klik di 

SINI untuk aktivasi”.  

 Masukkan 16 angka nomor BNI Card*) dan PIN Registrasi 

BNI Internet Banking Nasabah.  

 Bacalah dengan teliti Syarat & Ketentuan BNI Internet 

Banking, dan beri Tickmark pada kotak tnasabah persetujuan.  

 Buatlah User ID dan Password Nasabah sesuai dengan 

ketentuan format.  

3. Gunakan User ID dan Password Nasabah untuk login pada 

Layanan BNI Internet Banking dan langsung dapat melakukan 

transaksi Non finansial seperti informasi saldo dan mutasi 

rekening.  

4. Untuk bisa melakukan transfer dana, membayar tagihan dan 

transaksi finansial lainnya, Nasabah harus memiliki BNI e-Secure 

yaitu alat pengaman tambahan (token) untuk menghasilkan 

kombinasi angka yang selalu berubah (dynamic PIN). 

 Aktivasi BNI Internet Banking  

Setelah registrasi BNI Internet Banking melalui BNI ATM, 

nasabah harus melakukan aktivasi ke situs web BNI Internet Banking, 

agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.  
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Caranya :  

1. Jika Nasabah sudah registrasi BNI Internet Banking via BNI ATM, 

silakan klik untuk aktivasi. 

2. Ketikkan nomor kartu ATM BNI yang Nasabah gunakan saat 

registrasi di BNI ATM. 

3. Ketikkan PIN registrasi BNI Internet Banking yang Nasabah buat 

di BNI ATM  

4. Klik tombol “Lanjut”.  

5. Akan ditampilkan Syarat dan Ketentuan BNI Internet Banking.  

6. Baca baik-baik syarat dan ketentuan tersebut. Jika setuju, silakan 

mencentang kotak persetujuan dan klik tombol “Lanjut”. Jika tidak 

setuju, klik “Batal.” 

7. Setelah klik tombol “Lanjut”, Nasabah akan diminta membuat 

User ID, Password BNI Internet Banking dan alamat e-mail. 

8. Klik tombol “Proses.”  

9. Selesai. 

2.4.7. BNI e-Secure 

Pemegang BNI e-Secure adalah Nasabah Pengguna BNI Internet 

Banking yang mengajukan permohonan untuk mendapat BNI e-Secure.  

Setelah menerima BNI e-Secure segera lakukan penggantian PIN BNI e-

Secure Nasabah, PIN BNI e-Secure adalah nomor identifikasi yang harus 

dimasukkan saat mengaktifkan alat BNI e-Secure.  
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Gambar 2.1 
Token BNI e-Secure 

 

 
 

Sumber : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (2007). 

 
 Ketentuan Penerapan BNI e-Secure 

1. Pemegang BNI e-Secure wajib merahasiakan dengan sebaik-

baiknya PIN BNI e-Secure dengan cara:  

a. Tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun.  

b. Tidak menuliskan PIN pada meja, handphone atau menyimpannya 

dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana 

penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh 

orang lain.  

c. Tidak membuat PIN yang merupakan urutan angka, contoh : 

123456  

d. Tidak membuat PIN yang merupakan pengulangan satu angka, 

contoh : 222222  

e. Tidak membuat PIN yang merupakan angka : tanggal lahir, nomor 

telepon, nomor kendaraan dan lain-lain yang mudah 

diingat/ditebak orang lain.  
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f. Tidak meminjamkan BNI e-Secure ataupun memberitahukan PIN 

BNI e-Secure Nasabah kepada siapapun.  

2. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan 

PIN tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang BNI e-Secure 

sepenuhnya. Pemegang BNI e-Secure dengan ini membebaskan 

Bank dari segala tuntutan yang timbul baik dari pihak lain maupun 

dari Pemegang BNI e-Secure sendiri sebagai akibat 

penyalahgunaan PIN.  

3. BNI e-Secure tetap milik Bank dan harus segera dikembalikan 

kepada Bank jika diminta oleh Bank.  

4. BNI e-Secure hanya digunakan untuk keperluan Pemegang BNI e-

Secure dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun 

juga  

5. BNI e-Secure tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain 

selain untuk transaksi-transaksi yang telah ditentukan Bank.  

6. BNI e-Secure wajib dipelihara oleh Pemegang BNI e-Secure, 

antara lain namun tidak terbatas pada penggantian baterai jika BNI 

e-Secure telah menunjukkan indikasi untuk segera dilakukan 

penggantian baterai. Biaya penggantian baterai ditanggung oleh 

Pemegang BNI e-Secure.  
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7. Bank menerima dan menjalankan setiap instruksi Pemegang BNI 

e-Secure sebagai instruksi yang sah berdasarkan penerapan BNI e-

Secure dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban untuk 

meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau 

kewenangan pengguna BNI e-Secure atau menilai maupun 

membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud 

dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Pemegang BNI 

e-Secure, kecuali Pemegang BNI e-Secure dapat membuktikan 

sebaliknya.  

8. BNI e-Secure akan terblokir jika Pemegang BNI e-Secure salah 

memasukkan PIN sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut.  

9. Dalam hal BNI e-Secure terblokir karena kesalahan memasukkan 

PIN sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut, maka Pemegang BNI e-

Secure wajib menghubungi Bank.  

10. BNI e-Secure akan otomatis mati jika dalam 45 detik tidak ada 

tombol yang ditekan.  

11. Dalam hal BNI e-Secure dicuri atau hilang, maka Nasabah 

Pengguna BNI e-Secure wajib memberitahukan kepada Bank, 

melalui Kantor Cabang terdekat selama jam kerja dengan disertai 

penegasan secara tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah 

Pengguna BNI e-Secure dalam bentuk dan isi yang dapat diterima 

Bank.  
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Jika Nasabah Pengguna BNI e-Secure tidak dapat datang ke Kantor 

Cabang Bank maka pemberitahuan tersebut dapat disampaikan 

melalui telepon ke BNI Call. Atas pemberitahuan tersebut Bank 

akan memutus koneksi BNI e-Secure terhadap sistem BNI Internet 

Banking sehingga Nasabah Pengguna tidak dapat melakukan 

transaksi finansial. Selama pemberitahuan belum diterima oleh 

Bank, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap 

transaksi yang dilakukan dengan BNI e-Secure yang dicuri atau 

hilang dan Nasabah tidak dapat mengajukan BNI e-Secure yang 

baru.  

12. Apabila BNI e-Secure rusak, maka Pemegang BNI e-Secure wajib 

melaporkan kepada Bank dan menyerahkan BNI e-Secure yang 

rusak untuk dilakukan penggantian.  

13. Biaya administrasi BNI e-Secure baik untuk permohonan baru 

maupun penggantian karena rusak, hilang, atau dicuri adalah sesuai 

dengan tarif yang akan diberitahukan oleh Bank.  

14. Keluhan dan/atau sanggahan dari Pemegang BNI e-Secure hanya 

dapat dilayani bilamana keluhan dan/atau sanggahan atas 

penerapan BNI e-Secure diajukan ke Bank dalam tenggang waktu 

tiga bulan terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.  

15. Pemegang e-Secure dapat menggunakan BNI e-Secure untuk 

otorisasi transaksi finansial.  
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16. Penerapan BNI e-Secure oleh pihak lain dengan alasan apapun 

juga tidak diperbolehkan Bank. Pemegang BNI e-Secure tersebut 

membebaskan Bank dari segala tuntutan yang timbul dari pihak 

lain dan atau Pemegang BNI e-Secure sebagai akibat dari 

penyalahgunaan penerapan BNI e-Secure.  

17. Bank setiap saat berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik, 

atau memperbaharui BNI e-Secure dan atau rekening Pemegang 

BNI e-Secure dalam bentuk apapun, bilamana Pemegang BNI e-

Secure tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan Pemegang BNI 

e-Secure.  

18. Apabila BNI e-Secure tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan 

sejak permohonan diajukan, maka BNI e-Secure akan ditarik 

kembali oleh Bank, sedangkan biaya administrasi tetap dikenakan 

kepada Pemegang BNI e-Secure.  

19. Selama status BNI e-Secure “hilang” atau “rusak” atau “Non-

aktif”, maka Nasabah Pengguna tetap dapat menikmati layanan 

transaksi Non finansial pada BNI Internet Banking.  

20. Apabila Pemegang BNI e-Secure tidak ingin menggunakan BNI e-

Secure lagi, maka Pemegang BNI e-Secure wajib memberitahukan 

kepada Bank secara tertulis dan BNI e-Secure tersebut harus 

diserahkan kembali kepada Bank. Pengakhiran atas penerapan BNI 

e-Secure tersebut berlaku sejak surat pemberitahuan yang 

ditandatangani oleh Pemegang BNI e-Secure diterima oleh Bank.  
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21. Pemegang BNI e-Secure dengan ini terikat dan tunduk kepada 

ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penerapan BNI e-

Secure yang diatur oleh Bank dan segala perubahannya dalam 

bentuk apapun yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank 

kepada Pemegang BNI e-Secure dalam bentuk dan melalui sarana 

apapun.  

2.4.8. Registrasi BNI e-Secure 

BNI e-Secure adalah alat pengaman tambahan untuk transaksi 

finansial di BNI Internet Banking. BNI e-Secure berfungsi menghasilkan 

PIN yang selalu berganti (Dynamic PIN) setiap kali nasabah melakukan 

transaksi finansial, tanpa BNI e-Secure Nasabah masih bisa mengakses 

Layanan BNI Internet Banking untuk melakukan transaksi Non finansial 

antara lain melihat Informasi Saldo dan mutasi transaksi. 

Cara memperoleh BNI e-Secure : 

 Pada layar aplikasi BNI Internet Banking, pilih menu 

”Administrasi” → ”Registrasi BNI e-Secure” (cetak/catat Nomor 

Referensi Pemesanan BNI e-Secure)  

 Pilih area dan Kantor Cabang BNI (sesuai pilihan di layar) untuk 

mengambil BNI e-Secure Nasabah.  

 Setelah 10 hari kerja, BNI e-Secure dapat Nasabah ambil di 

Cabang BNI yang Nasabah pilih, dengan membawa Buku 
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Tabungan,BNI Card, Kartu Identitas yang masih berlaku dan 

Nomor Referensi Pemesanan BNI e-Secure.  

 Lakukan aktivasi BNI e-Secure Nasabah melalui Layanan BNI 

Internet Banking, sesuai petunjuk pada layar Layanan.  

 Biaya administrasi penerapan BNI e-Secure adalah Rp. 10.000,- 

yang dibebankan hanya satu kali saja, saat pengambilan BNI e-

Secure dicabang, jika hilang atau rusak yang disebabkan oleh 

kelalaian nasabah dikenakan biaya administrasi Rp. 100.000,- saat 

pemesanan berikutnya.  

 Aktivasi BNI e-Secure  

Untuk dapat melakukan transaksi finansial, Nasabah 

diwajibkan mempunyai BNI e-Secure. Setelah menerima BNI e-

Secure dari Kantor cabang BNI Nasabah terlebih dahulu harus 

melakukan proses aktivasi BNI e-Secure dengan cara sebagai 

berikut:  

1. Login ke BNI Internet Banking di https\\ibank.bni.co.id 

melalui www.bni.co.id menggunakan User ID dan Password 

BNI Internet Banking Nasabah  
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      Gambar 2.2 
Halaman Utama BNI Internet Banking 

 

Sumber : www.bni.co.id 

2. Pilih menu Administrasi, kemudian klik Aktivasi BNI e-

Secure. 

3. Ketikkan Serial Number di kolom isian yang telah disediakan.  

4. Masukkan Nomor Respon BNI e-Secure ke kolom isian.  

5. Klik tombol “Aktifkan”. 

6. Selesai. BNI e-Secure Nasabah telah berhasil diaktifkan. 

2.5.  Pengertian e-Commerce 

Electronic commerce (EC) merupakan konsep baru yang dapat 

digambarkan sebagai proses jual beli barang dan jasa pada World Wide Web 

Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui 

jaringan informasi termasuk internet.  
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Menurut Suyanto (2003:11) mendefinisikan Electronic commerce (EC) 

dari beberapa perspektif berikut: 

 Dari perspektif komunikasi, Electronic commerce (EC) merupakan 
pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini 
telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. 

 Dari perspektif proses bisnis, Electronic commerce (EC) merupakan 
aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. 

 Dari perspektif layanan, Electronic commerce (EC) merupakan satu alat 
yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam 
memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan 
pelayanan. 

 Dari perspektif online, Electronic commerce (EC) berkaitan dengan 
kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. 
 

Menurut Kalkota dalam Indrajit (2005:575) e-Commerce mempunyai 

definisi sebagai berikut : 

“ e-Commerce means “doing business electronically”using information 

dan communications technology, such as the internet to do business with 

consumers, with other business, and even within boundaries of the firm.” 

(e-Commerce berarti “melakukan bisnis secara elektronis” dengan menggunakan 

informasi dan teknologi informasi, seperti internet untuk berbisnis dengan 

konsumen, dengan bisnis lain, dan bahkan dalam batasan-batasan yang dimiliki 

oleh perusahaan). 

Menurut Suyanto (2003:11) disebutkan bahwa: 
 “sejumlah orang memandang istilah Commerce (perdagangan) sebagai 
transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang berpatner. Karena itu 
istilah Electronic Commerce berkesan sempit bagi sejumlah orang. 
Demikianlah, banyak yang lebih suka menggunakan istilah e-business, 
yang mengacu pada definisi e-Commerce secara lebih luas, tidak sekedar 
menjual dan membeli namun juga berarti melayani pelanggan dan 
berkolaborasi dengan patner bisnis, serta pelaksanaan transaksi 
elektronis dalam suatu organisasi.” 
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Menurut Ananta (2006:11) e-Commerce adalah: 

“ dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, 

sehingga secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi 

dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme 

perdagangan.” 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa              

e-Commerce adalah mekanisme perdagangan dengan menggunakan teknologi 

informasi, seperti internet secara online untuk memenuhi keinginan perusahaan, 

konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost guna meningkatkan 

mutu barang dan kecepatan pelayanan.  

2.5.1 Klasifikasi e-Commerce 

 Menurut Indrajit (2006:2) ada tiga jenis jaringan teknologi informasi 

biasanya dibangun pada sebuah perusahaan, yaitu : internet, intranet, dan 

ekstranet: 

a. Internet :  
Internet merupakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan 
perusahaan dengan domain publik, seperti individu, komunitas, 
institusi, dan organisasi. Jalur ini merupakan jalur termurah yang 
dapat digunakan perusahaan untuk menjalin komunikasi efektif 
dengan konsumen. Mulai dari tukar menukar data dan informasi 
sampai dengan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cepat 
dan murah melalui internet. Jenis e-Commerce yang cocok 
memakai jalur internet ini adalah B-to-C. 

b. Intranet : 
Intranet merupakan infrastruktur jaringan komputer yang 
menghubungkan semua sumber daya manusia baik manajemen 
maupun staf, dalam sebuah perusahaan sehingga dengan mudah 
mereka dapat saling berkomunikasi untuk menunjang aktivitas 
bisnis sehari-hari. Aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan 
komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi biasanya diimplementasikan 
di dalam sistem intranet ini. 
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c. Ekstranet : 
Ekstranet merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang 
menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekanan 
bisnisnya. Jika dahulu teknologi EDI (Electronic Data 
Interchange) banyak dipergunakan untuk keperluan ini, tipe         
e-Commerce B-to-B merupakan tepat untuk membangun sistem 
ekstranet di perusahaan.” 

 
 Menurut Indrajit (2003:2) secara lebih luas e-Commerce dibagi dalam dua 

jenis yaitu Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C, retail). 

Kedua jenis e-Commerce ini memiliki karakteristik yang berbeda, selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik Business to Business e-Commerce 

- Trading patners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki 
hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya 
dipertukarkan dengan patner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal 
lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat 
disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (trust). 

- Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan 
secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah 
disepakati bersama. Dengan kata lain, layanan yang digunakan sudah 
tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang 
menggunakan standar yang sama. 

- Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, 
tidak harus menunggu patnernya. 

- Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing 
intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pelaku bisnis. 

b. Karakteristik Business to Consumer e-Commerce 
- Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum. 
- Layanan yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme 

yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena 
sistem Web sudah umum digunakan, maka layanan diberikan dengan 
menggunakan basis Web. 

- Layanan diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer 
melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai 
dengan permohonan. 

- Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi 
client (consumer) menggunakan sistem minimal (berbasis web) dan 
processing (business procedure) diletakkan di sisi server. 
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 Menurut Suyanto (2003:45), penggolongan e-Commerce yang lazim 

dilakukan orang ialah berdasar sifat transaksinya. Tipe-tipe berikut segera dapat 

dibedakan : 

a.  Business-to-business (B2B) 
Kebanyakan e-Commerce yang diterapkan saat ini merupakan tipe 
B2B. e-Commerce tipe ini meliputi transaksi IOS serta transaksi antar 
organisasi yang dilakukan di electronic market. Contohnya Wal-Mart 
dengan Warner-Lambert. 

b. Business-to-consumer (B2C) 
Ini merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Pembeli 
khas di Amazon.com adalah seorang konsumen, atau seorang 
pelanggan. Contoh yang lain, misalnya Barnes & Nobles, Cisco, Dell, 
Compaq dan sebagainya. 

c. Consumer-to-Consumer (C2C) 
Dalam kategori ini, seorang konsumen menjual secara langsung ke 
konsumen lainnya. Contohnya adalah ketika ada perorangan yang 
melakukan penjualan di classified ads (www.classified2000.com) dan 
menjual properti rumah hunian, mobil, dan sebagainya. Mengiklankan 
jasa pribadi di internet serta menjual pengetahuan, dan keahlian 
merupakan contoh lain C2C. Sejumlah situs pelelangan 
memungkinkan perorangan untuk memasukkan item-item agar 
disertakan dalam pelelangan. Akhirnya banyak perseorangan yang 
menggunakan intranet dan jaringan organisasi untuk mengiklankan 
item-item yang akan dijual atau juga menawarkan aneka jasa. Contoh 
lain yang terkenal adalah eBay.com, yaitu perusahaan lelang. 

d. Consumer-to-Business (C2B) 
Termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual 
produk atau layanan ke organisasi, dan perseorangan yang mencari 
penjual, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi. 

e. Nonbusiness-to-Consumer  
Dewasa ini makin banyak lembaga non-bisnis seperti lembaga 
akademis, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, 
dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe 
e-Commerce untuk mengurangi biaya (misalnya, memperbaiki 
purching) atau untuk meningkatkan operasi layanan publik. Misalnya 
Social Security Online. 

f. Intrabusiness (Organizational) e-Commerce 
Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua aktivitas intern 
organisasi, biasanya dijalankan di internet, yang melibatkan pertukaran 
barang, jasa atau informasi. Aktivitas yang tercakup dapat beragam 
tingkatannya, mulai penjualan produk perusahaan ke pekerja, hingga 
pelatihan secara online dan pemangkasan biaya.” 
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 Pada akhirnya e-Commerce merupakan sebuah transformasi bisnis yang 

merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya bukan 

sekedar mekanisme penjualan barang dan jasa melalui media internet. Perusahaan 

sering kali harus melakukan perubahan mendasar dan redefinisi ulang terhadap 

bisnis inti perusahaan sehubungan dengan berkembangnya fenomena ini, karena 

berbagai paradigma baru telah mengubur prinsip-prinsip manajemen konvesional 

yang apabila masih terus dijalankan justru menjadi hal yang merugikan 

perusahaan (disadvantage). 

2.5.2.  Proses e-Procurement  

 Menurut Suyanto (2003:46-47), proses e-Procurement mencakup tahap-

tahap sebagai berikut : 

1. Pembeli dengan menggunakan komputernya masuk ke pasar. 
2. Pembeli mencari produk, masuk ke homepage penjual produk. 
3. Pembeli memilih produk lewat katalog 
4. Pembeli memesan produk, mengisi order pembelian, terjadi proses 

transaksi 
5. Order pembelian dikirim ke penjual, terjadi intergrasi hukum. 
6. Penjual mengkonfirmasikan pesanan. 
7. Pembeli membayar, menggunakan beberapa pilihan pembayaran, 

terjadi transaksi. 
8. Informasi pembayaran dikirim ke bank, terjadi integrasi hukum. 
9. Kredit dicek pada bank pembeli. 
10. Kredit disetujui, dibayarkan pada bank penjul, terjadi integrasi hukum. 
11. Produk dikirim oleh penjual 
12. Produk diterima oleh pembeli 
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2.5.3.  Keunggulan e-Commerce 

Clinton dan Gore dalam Suyanto (2003:49) menyatakan bahwa : 

“ Dalam sejarah peradaban manusia, hanya sedikit  inovasi yang 
memiliki banyak keuntungan potensial sebagaimana e-Commerce. Sifat 
global teknologi tersebut, biaya rendah, peluang menjangkau ratusan 
juta orang (diproyeksikan dalam 10 tahun), sifat interaktif, keragaman 
kemungkinan, dan berbagai kemungkinan serta perkembangan pesat 
infrastruktur pendukungnya (khususnya Web) telah menghasilkan banyak 
keuntungan potensial bagi organisasi, perorangan, dan masyarakat. Ini 
hanya beberapa manfaat yang bisa disebutkan, dan akan meningkat 
secara signifikan seiring kian berkembangnya e-Commerce. Maka 
tidaklah mengejutkan kalau ada yang berpendapat bahwa evolusi                
e-Commerce “sama besarnya dengan perubahan yang dibawa oleh 
revolusi industri”.  
 

Menurut Suyanto (2003:50-52), keuntungan yang dapat diperoleh dari      

e-Commerce, diantaranya : 

a.  Manfaat e-Commerce bagi organisasi : 

- Electronic commerce memperluas market place hingga ke pasar 
nasional dan internasional. Dengan capital outplay yang minim, 
sebuah perusahaan dapat secara mudah menemukan lebih banyak 
pelanggan, suplier yang lebih baik, dan patner bisnis yang paling 
cocok dari seluruh dunia. 

- Electronic commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, 
pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang 
menggunakan kertas. Misalnya, dengan menggunakan sistem 
procurement elektronis, perusahaan dapat memangkas biaya 
administratif bagi purchasing sebesar 85%. 

- Electronic Commerce memungkinkan pengurangan inventory dan 
overhead dengan menyederhanakan supply chain management tipe 
“pull”. 

- Pemrosesan pull-type memungkinkan customization produk dan 
layanan yang sebetulnya mahal menjadi lebih memiliki keunggulan 
komparatif bagi yang menerapkan. 

- Electronic commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan 
penerimaan produk dan jasa 
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- Electronic commerce medukung upaya-upaya business process 
reegineering. Dengan mengubah prosesnya, maka produktivitas sales 
people, pegawai yang berpengetahuan, dan administrator dapat 
meningkat 100% atau lebih. 

- Electronic commerce memperkecil biaya telekomunikasi (Internet 
lebih murah dibanding VAN) 

- Keuntungan lain meliputi layanan konsumen dan citra perusahaan 
menjadi lebih baik, menemukan patner bisnis baru, proses menjadi 
sederhana, waktu dapat dipadatkan, produktivitas meningkat, kertas 
dapat dihindari, akses informasi menjadi lebih cepat, biaya transportasi 
berkurang, dan fleksibilitas bertambah. 

b. Manfaat e-Commerce bagi konsumen : 

- Electronic commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau 
melakukan atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari 
sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. 

- Electronic commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada 
pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan 
pembandingan secara cepat. 

- Dalam beberapa kasus, khususnya pada produk-produk yang digitized, 
e-Commerce menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat. 

- Pelanggan dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam 
hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. 

- e-Commerce memungkinkan partisipasi dalam pelanggan maya 
(virtual action) 

- Electronic commerce memberi tempat bagi para pelanggan untuk 
berinteraksi dengan pelanggan lain di electronic community dan 
bertukar pikiran serta pengalaman. 

- Electronic commerce memudahkan persaingan, yang pada akhirnya 
akan menghasilkan diskon secara substansial. 

c. Manfaat e-Commerce bagi masyarakat : 

- Electronic commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam 
rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat 
menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi 
udara. 

- Electronic commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia 
ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa 
yang akan sulit mereka dapatkan tanpa e-Commerce. Ini juga termasuk 
peluang untuk belajar berprofesi serta mendapatkan gelar akademik. 
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- Electronic commerce memfasilitasi layanan publik, seperti perawatan 
kesehatan, pendidikan, dan pemerataan layanan sosial yang 
dilaksanakan pemerintah dengan biaya yang lebih rendah, dan atau 
dengan kualitas yang lebih baik. Layanan perawatan kesehatan, 
misalnya, dapat menjangkau pasien di daerah pedesaan.” 
 

Menurut Nugroho (2006:20), keunggulan e-Commerce diantaranya : 

1. Bagi perusahaan : 
- Memperpendek jarak. Perusahaan-perusahaan dapat lebih 

mendekatkan diri dengn konsumen. Dengan hanya mengklik 
link-link yang ada pada situs-situs, konsumen dapat menuju ke 
perusahaan dimana pun saat itu mereka berada. 

- Perluasan Pasar. Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas 
dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan 
berada. 

- Perluasan Jaringan Mitra Bisnis. Pada perdagangan 
tradisional, sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk 
mengetahui posisi geografis mitra kerjanya yang berada di 
negara-negara lain atau benua lain. Bagaimana pun juga, mitra 
kerja sangat penting untuk konsultasi dan kerja sama baik 
teknis maupun non-teknis. Dengan adanya perdagangan 
elektronik lewat jaringan internet, hal-hal tersebut bukan 
menjadi masalah besar lagi. 

- Efisien. Seperti disinggung di bagian sebelumnya perdagangan 
elektronik akan sangat memangkas biaya-biaya operasional. 
Perusahaan-perusahaan yang berdagang secara elektronik tidak 
membutuhkan kantor dan toko yang besar, menghemat kertas-
kertas yang digunakan untuk transaksi-transaksi, periklanan, 
serta pencatatan-pencatatan. Selain itu perdagangan elektronik 
juga sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Pencarian 
informasi-informasi produk/jasa dan transaksi-transaksi dapat 
dilakukan lebih cepat serta lebih akurat. 

2. Bagi Konsumen : 
- Efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang 

produk/jasa yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara 
yang cepat dan murah. 

- Aman Secara Fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko 
tempat perusahaan menjajakan barangnya dan ini 
memungkinkan konsumen dapat bertransaksi dengan aman 
sebab di daerah-daerah tertentu mungkin sangat berbahaya jika 
berkendaraan dan membawa uang tunai dalam jumlah yang 
besar. 

- Fleksibel. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai 
lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat-tempat 
lainnya. Konsumen juga tidak perlu berdandan rapi seperti 
perdagangan tradisional umumnya. 
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3. Bagi Masyarakat Umum : 
- Mengurangi Polusi dan Pencemaran Lingkungan. Dengan 

adanya perdagangan elektronik yang dapat dilakukan dimana 
saja, konsumen tidak perlu melakukan perjalanan-perjalanan ke 
toko-toko, di mana hal ini pada gilirannya akan mengurangi 
jumlah kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan. Berkurangnya 
kendaraan di jalanan berarti menghemat bahan bakar (BBM) 
dan mengurangi tingkat polusi udara sebab gas-gas buangan 
kendaraan bermotor dapat mencemari lingkungan. 

- Membuka Peluang Kerja Baru. Era perdagangan elektronik 
akan membuka peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang 
tidak “buta” teknologi. Muncul pekerjaan-pekerjaan baru 
seperti memprogram komputer, merancang Web, ahli di bidang 
basis data, analis sistem, ahli di bidang jaringan komputer, dan 
sebagainya. 

- Menguntungkan Dunia Akademis. Berubahnya pola hidup 
masyarakat dengan hadirnya perdagangan elektronik, kalangan 
akademisi akan semakin diperkaya dengan kajian-kajian 
psikologis, antropologis, sosial-budaya, dan sebagainya, yang 
berkaitan dengan cara dan pola hidup yang berkaitan dengan 
dunia maya. Selain itu, dampak langsung hadirnya Internet 
secara langsung akan menantang kiprah ilmuwan di bidang 
teknik komputer, teknik telekomunikasi, elektronika, 
pengembangan perangkat lunak, dan sebagainya. 

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 
Perdagangan elektronik, seperti juga teknologi komputer pada 
umumnya, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak 
gagap teknologi, sehingga pada gilirannya akan merangsang 
orang-orang untuk mempelajari teknologi komputer demi 
kepentingan mereka sendiri. Selain itu dalam melakukan 
perdagangan elektronik, seseorang suatu saat mungkin akan 
“tersesat” ke situs-situs berkualitas yang akan meningkatkan 
pemahaman orang yang bersangkutan. 

 
2.5.4.  Kelemahan e-Commerce 

 Menurut Nugroho (2006:22), “ sebagai langkah antisipasi, perlu dipahami 

beberapa segi negatif perdagangan elektronik (e-Commerce) sebagai berikut : 

 Meningkatkan Individualisme. Pada perdagangan elektronik seseorang 
dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukannya tanpa 
perlu bertemu dengan siapa pun. Ini membuat beberapa orang menjadi 
berpusat pada diri sendiri (egois) serta individualistis dan merasa dirinya 
tidak terlalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. 
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 Terkadang Menimbulkan Kekecewaan. Apa yang dilihat di layar 
monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat 
mata. Seseorang yang membeli lukisan di internet mungkin suatu saat akan 
mendapati lukisannya tidak memiliki warna yang sama dengan apa yang 
dilihatnya di layar monitor. Seseorang yang membeli sofa di internet 
adalah contoh yang lain. Di layar monitor sofa yang akan dibelinya terlihat 
begitu nyaman diduduki. Kenyataannya? Sangat mungkin apa yang terlihat 
begitu lembut di layar monitor ternyata pada kenyataannya tidak begitu 
adanya. 

 Tidak Manusiawi. Sering kali orang pergi ke toko-toko dan pusat-pusat 
perbelanjaan (mall) tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan 
barang/jasa tertentu. Ia mungkin melakukannya untuk penyegaran 
(refreshing) atau bersosialisasi dengan rekan-rekan atau keluarganya. 
Perdagangan elektronik gagal dipandang dari sudut pandang seperti ini. Di 
internet, meski dapat mengobrol (chatting) dengan orang lain, anda 
mungkin tidak dapat merasakan jabat tangannya, senyuman ramahnya, 
atau candanya. 
 

Menurut Survei yang diselenggarakan oleh Internet Week dalam Suyanto 

(2003:53), kelemahan e-Commerce yaitu : 

- Biaya dan justifikasi. (34,8 % responden). Biaya pengembangan             
e-Commerce dalam rumah bisa sangat tinggi, dan kekeliruan yang 
disebabkan oleh kurangnya pengalaman bisa mengakibatkan adanya delay 
(penangguhan). Ada banyak peluang untuk outsourcing, namun 
menentukan di mana dan bagaimana melakukannya bukanlah merupakan 
persoalan sederhana. Lebih jauh lagi untuk menjustifikasikan sistem, 
orang harus berurusan dengan sejumlah keuntungan yang tidak bisa diraba 
(seperti layanan konsumen yang semakin baik serta nilai iklan), yang sulit 
untuk dikuantitaskan. 

- Sekuritas dan privasi. (17,2 % responden). Kedua isu ini penting, 
khususnya di wilayah B2C, lebih khusus lagi isu sekuriti yang dipandang 
serius dibanding yang sebenarnya bila diterapkan deskripsi yang tepat. 
Ukuran-ukuran privasi secara konstan bisa diperbaiki. Namun demikian 
pelanggan memandang isu ini sebagai persoalan sangat penting, dan 
industri e-Commerce memiliki tugas jangka panjang yang berat untuk 
meyakinkan pelanggan bahwa transaksi online dan privasinya, yang 
sesungguhnya sangat aman. 

- Sedikit kepercayaan dan resitansi pemakai. (4,4 % responden). 
Pelanggan tidak mempercayai penjual tanpa wajah yang tidak mereka 
kenal (kadang-kadang, mereka tidak percaya bahkan meskipun sudah 
mengenalnya), transaksi tanpa kertas, dan uang elektronis. Karena itu 
pergeseran dari toko fisikal ke toko virtual mungkin akan menghadapi 
kesulitan tersendiri. 
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2.6. EDI (Electronic Data Interchange) 

2.6.1 Pengertian EDI (Electronic Data Interchange)  

EDI (Electronics Data Interchange) adalah suatu hubungan bisnis melalui 

proses melalui “dokumen” mesin sebagai pengganti dokumen kertas sehingga 

proses pertukaran data secara otomatis akan terjadi dengan saling 

menghubungkan CPU (Central Processing Unit) antar komputer. 

   Menurut Lambert & Emmelhaniz dalam Indrajit (2005:591) EDI 

didefinisikan sebagai berikut : 

“EDI can be defined as inter organizational exchange of business 

documentation in structured, machine processable forms.” 

“ EDI is the organization-to-organization, computer-to-computer 

exchange of business data in a structured, machine-processable format.” 

2.6.2 Hubungan EDI dengan VAN ( Value Added Network) 

 Pada pengertian di atas secara tidak langsung dapat diterjemahkan bahwa 

koneksi EDI selalu dilakukan secara langsung antar komputer yang akan 

dilakukan pertukaran data. EDI juga dapat dihubungkan oleh pihak ketiga yaitu 

VAN (Value Added Network). 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hubungan langsung efisien : 

- Mitra dagang yang menggunakan EDI hanya terbatas. 

- Volume data yang ditransfer sangat besar. 

- Perangkat keras dan lunak komunikasi yang digunakan saling 

sesuai atau compatible. 

- Kedua pihak tidak mempunyai potensi kesulitan dalam 

mengirimkan dan menerima informasi. 

 

 

 



74 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

Namun banyak perusahaan yang memilih cara kedua yaitu melalui 

jaringan pihak ketiga. Jaringan pihak ketiga ini disebut juga Value Added Network 

(VAN). Tugas dari VAN ini hampir sama dengan tugas kantor pos yaitu 

menerima dan mengantarkan surat. 

Menurut Nugroho (2006:90) dinyatakan bahwa : 

“ EDI telah digunakan sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat, tetapi 
penerapannya hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan besar dengan 
para penyedianya (supplier) yang saling bekerja sama lewat jaringan 
pribadi yang dinamakan VAN (Value Added Network). VAN sejauh ini 
menawarkan keandalan dan keamanan yang sukar ditiru oleh Internet. 
Penyedia layanan EDI memelihara VAN, dengan masing-masing kota 
surat (mailbox) untuk masing-masing rekanan bisnis. Penyedia layanan 
ini menyimpan kemudian mengirimkan pesan-pesan EDI antar rekanan 
kerja. Masing-masing perusahaan menggunakan EDI untuk 
mengendalikan bisnisnya. Dalam hal ini masing-masing perusahaan yang 
berpartisipasi harus memiliki perangkat lunak EDI untuk menerjemahkan 
data-data EDI ke format-format yang digunakan oleh sistem basis data 
milik perusahaan.” 
Disamping memberikan layanan menerima dan meneruskan pesan 

elektronik, VAN memberikan layanan tambahan sebagai berikut : 

- Terjemahan dalam jaringan. 

- Layanan konversi kertas. 

- Layanan putar-keluar. 

- Pengkodean dan penelitian keaslian. 

- Pelatihan dan pencarian mitra bisnis. 

- Laporan pengawasan dan audit. 

 

 

 

 

 



75 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

2.6.3 Konsep business to business dalam e-Commerce 

 Business to Business e-Commerce umumnya menggunakan mekanisme 

Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang 

digunakan sehingga menyulitkan inter komunikasi antar pelaku bisnis. Pada 

mulanya EDI menggunakan jaringan tersendiri yang sering disebut VAN (Value 

Added Network). Populernya jaringan komputer internet memacu inisiatif EDI 

melalui jaringan internet, atau dikenal dengan nama EDI over internet. 

2.6.4 Konsep business to consumer dalam e-Commerce 

 Sekarang ini perusahaan semakin customer-oriented. Dengan kata lain 

perusahaaan pasti memberikan banyak perhatian kepada pelanggan kemudian 

melakukan rekayasa ulang agar mampu memenuhi permintaan konsumen. 

Mekanisme untuk mendekati consumer pada saat ini menggunakan bermacam-

macam pendekatan seperti misalnya dengan menggunakan “electronic shopping 

mall” atau menggunakan konsep “portal”.  

Electronic shopping mall menggunakan websites untuk menjajakan 

produk dan layanan dengan membuat sebuah storefront yang menyediakan 

katalog produk dan layanan yang diberikannya. Calon pembeli dapat melihat-lihat 

produk dan layanan yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, 

bedanya pembeli melakukan window shopping melalui website dan dapat 

melakukan ini kapan saja dan dari mana saja berada tanpa dibatasi oleh waktu. 
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Konsep portal agak sedikit berbeda dengan electronic shopping mall, di 

mana pengelola portal menyediakan semua layanan di portalnya (yang biasanya 

berbasis web). Sebagai contoh portal menyediakan e-mail gratis yang berbasis 

web bagi pelanggannya sehingga diharapkan pelanggan selalu kembali ke portal 

tersebut. 

2.7.  Promosi  

Perusahaan harus mengalokasikan angaran promosi diantara lima alat 

promosi yaitu: periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan 

publisitas, wiraniaga serta pemasaran langsung. Perusahaan selalu mencari cara 

untuk memperoleh efisiensi dengan mensubtitusi suatu alat promosi dengan yang 

lainnya. Promosi merupakan bagian dari komunikasi pemasaran yang merupakan 

arus informasi yang bersifat persuasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

tujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi konsumen, menciptakan 

kesan, memuaskan keinginan konsumen dan sebagai alat komunikasi pemasaran. 

Menurut Kotler (2005:646) : 

“ Promosi penjualan adalah insentif yang cepat atau lambat 

menggerakkan orang untuk membeli atau mendapatkan, umumnya dalam 

jangka waktu pendek baik dalam bentuk uang maupun barang serta 

produk atau jasa”. 
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2.7.1. Alat-alat Promosi 

 Menurut Kotler (2005:648) alat-alat promosi terbagi atas : 

 a. Periklanan  

Iklan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

promosi-promosi pada berbagai media yang bertujuan untuk mendukung 

program promosi, mencapai konsumen yang tidak terjangkau tenaga 

penjual, mengadakan hubungan dengan pihak penyalur, dan memasuki 

daerah pemasaran yang baru.  

Media promosi periklanan terdiri atas : 

a. Media cetak : meliputi surat kabar dan majalah. 
b. Media elektronik : meliputi televisi, radio, dan internet. 
c. Outdoor : meliputi spanduk dan baliho. 
d. Direct Mail : meliputi surat edaran, brosur, dan kartu pos. 

Dalam periklanan terdapat dua macam bentuk periklanan antara 

lain adalah periklanan langsung yaitu periklanan yang digunakan oleh 

perusahaan di mana dalam jangka pendek perusahaan dapat mengetahui 

reaksi konsumen terhadap promosi sebuah produk atau jasa. Yang kedua 

adalah promosi tidak langsung yaitu bentuk promosi yang digunakan 

perusahab untuk mendorong permintaan konsumen dalam jangka panjang. 

 b. Personal Selling 

Personal selling adalah kegiatan promosi di mana terjadi interaksi 

secara langsung antara konsumen dengan perusahaan penyedia barang dan 

jasa. Tujuan utama dari Personal selling adalah untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai, mempertahankan hubungan pertukaran yang 

saling menguntungkan. 
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 c. Publisitas  

Publisitas merupakan informasi yang diberikan tentang sebuah 

produk bau yang akan ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen 

dengan cara disebarkan melalui media dan biasanya tanpa dipungut biaya. 

 d. Sales Promotion 

Sales promotion atau promosi penjualan merupakan kegiatan 

pemasaran diluar personal selling, advertising, dan publisitas. Sales 

pomotion menggunakan menggunakan alat pemasaran dalam bentuk 

pameran, peragaan dan demonstrasi dan yang menjadi tujuan utama dari 

promosi penjualan adalah untuk mendorong efektifitas pembelian ileh 

konsumen. Metode penjualan yang dilakukan melalui sales promotion 

antara lain adalah : memberi contoh (sampel), memberi kupon, memberi 

hadiah langsung atau undian berhadiah, dan potongan. 
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Tabel 2.6 
 Ringkasan Jenis-jenis Media Utama 

Sumber : Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (2005) 

No. Media Keunggulan Kelemahan 

1. Koran Fleksiblitas, ketepatan waktu, 
penerimaan luas, dan tingkat 
kepercayaan yang tinggi 

Usia penerapan pendek, mutu 
reproduksi jelek 

2. Televisi Menggabungkan gambar, suara, 
dan gerakan, jangkauan tinggi 

Biaya absolut tinggi, paparan 
bergerak secara cepat, pemilihan 
audiens kecil 

3. Direct mail Audiens terpilih, fleksibel, tidak 
ada pesaing iklan dalam media 
yang sama, personalisasi 

Biaya relatif tinggi 

4. Radio Penerapan masal, pemilihan 
geografis dan demografis tinggi, 
biaya rendah 

Hanya penyajian suara, peerhatian 
lebih rendah daripada televisi, 
struktur harga tidak standar, 
paparan kilat 

5. Majalah Kredibilitas dan gengsi,  
Penerapan masal, pemilihan 
geografis 

Perencanaan pembelian iklan 
panjang, tidak ada jaminan posisi 

6. Reklame luar 
ruang 

Fleksibilitas, pengulangan 
paparan tinggi, biaya rendah, 
persaingan rendah 

Pemilihan audiens terbatas, 
kreativitas terbatas 

7 Yellow Pages Tingkat kepercayaan tinggi, 
jangkauan, luas, biaya rendah 

Persaingan tinggi, perencanaan 
pembelian iklan panjang, 
kreativitas terbatas 

8. Berita Berkala Pemilihan audiens sangat tinggi, 
peluang interaktif, biaya relatif 
rendah 

Biaya dapat hilang sia-sia 

9. Brosur Fleksibilitas, terkendali penuh, 
dapat mendramatisir pesan 

Produksi berlebihan dapat 
menyebabkan biaya hilang sia-sia 

10. Telepon Banyak pengguna, peluang 
dalam memberikan sentuhan 
pribadi 

Biaya relatif tinggi kecuali jika 
digunakan sukarelawan 

11. Internet Pemilihan audens tinggi, 
kemungkinan interaktif, biaya 
relatif rendah 

Media relatif baru dengan jumlah 
pengguna yang rendah di beberapa 
negara 
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2.8.  Strategi Produk Jasa 

 Kebanyakan perusahaan jasa tiak akan selalu bertahan dengan hanya 

menawarkan sutu jasa terspesialisasi umumnya bauran produk ditawarkan dalam 

rangka memuaskan berbagai macam kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Keputusan mengenai bauran produk dalam sebuah perusahaan merupakan salah 

satu keputusan strategis yang sangat penting. Agar tetap kompetitif alam 

menghadapi penurunan permintaan atas lini jasa utamanya, maka perusahaan 

perlu untuk memperluas bauran produknya.  

 Menurut pendapat Kotler (2005:114), menyatakan bahwa terdapat empat 

alternatif strategi yang dapat dipilih dalam melakukan bauran produk jasa bagi 

setiap perusahaan. 

Keempat alternatif tersebut antara lain adalah : 

1. Penetrasi Pasar (Market Penetration) :  

Pada penetrasi pasar, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa 
tetap menyediakan jasa yang sudah ada sat ini, namun berupaya 
meningkatkan penjualan dari konsumen. Hal ini dapat dicapai dengan 
usaha meningkatkan konsumsi total konsumen atas tipe jasa yang 
diinginkan. Sebagai contoh adalah: meningkatkan kuantitas jasa yang 
digunakan. 

2. Pengembangan Pasar (Market Development) 

Perusahaan jasa berusaha untuk memperluas pasa bagi jasa yang sudah ada 
saat ini, baik dengan jalan ekspansi geografis, maupun membidik segmen 
pasar baru. Sebagai contoh adalah: jaringan bisnis rumah makan yang ada 
di Indonesia memperluas operasinya ke negara-negara lain. 
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3. Pengembangan Jasa (Sevice Development) 

Jasa baru atau jasa modifikasi dikembangkan dan dijual kepada pasar saat 
ini. sebagai contoh: Bank yang menawarkan tipe baru charge card dan 
fasilitas layanan internet banking yang ditujukan kepada para nasabahnya 
saat ini. 

4. Diversifikasi  

Perusahaan jasa yang aru berkembang dan menawarkan jasa baru kepada 
pasar yang baru. Sebagai contoh: perusahaan asuransi membuka kafe da 
jasa taur and travel.  

2.9. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

 Pemasaran langsung atau direct marketing adalah penggunaan saluran-

saluran langsung kepada konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang 

dan jasa kepada konsumen tanpa menggunakan perantara pemasaran. Saluran-

saluran langsung ini meliputi surat langsung, katalog, telemarketing, TV 

interaktif, kios, situs internet, dan peralatan bergerak. Pemasaran langsung adalah 

salah satu cara yang tumbuh paling pesat untuk melayani konsumen. Pemasaran 

langsung memberikan manfaat bagi konsumen dalam berbagai hal.  

Pemasar langsung dapat membina hubungan yang berkesinambungan 

dengan masing-masing konsumen. Pemasaran langsung dapat diatur waktunya 

untuk menjangkau calon pembeli pada saat yang tepat, bahan-bahan pemasaran 

secara langsung memiliki pembaca yang lebih tinggi karena bahan tersebut 

dikirimkan kepada calon yang lebih berminat. Pemasaran langsung 

memungkinkan pengujian media dan pesan alternatif untuk mencari pendekatan 

yang paling efektif.  
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Pemasaran langsung juga membuat tawaran dan strategi pemasar langsung 

kurang terlihat bagi pesaing. Dalam pemasaran langsung dapat menggunakan 

sejumlah saluran untuk menjangkau masing-masing calon dan konsumen. Saluran 

ini antara lain meliputi penjualan tatap muka (face-to-face selling), surat-langsung 

(direct mail), pemasaran katalog, telemarketing, TV, dan media tanggapan 

langsung lainnya pemasaran kios (kiosk marketing), dan e-pemasaran. 

2.10.  Kerangka Pikir Konseptual 

Berkembangnya paradigma dalam dunia pemasaran di mana dengan 

kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, pola pemasaran melalui dunia 

maya “cyberspace” ini begitu cepat berkembang dan menjadi satu wacana tentang 

pola pengembangan bisnis masa depan. 
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Bagan 2.1  
Kerangka Pikir Penelitian 

 
 

 

PT.Bank BNI (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Utama Malang 

Transaksi  
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e-Commerce e-Banking 

Hasil Penelitian 

Penerapan e-Banking pada 
Nasabah Bank BNI 

Landasan  
Teori 

Analisis Deskriptif 
(Crosstabulation) 

Transaksi  
Non Financial 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT.Bank BNI (Persero) Tbk.Kantor Cabang 

Utama Malang, Jl. Basuki Rachmat No.75 Malang. 

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan yang ada sekarang berdasarkan data-data 

dengan menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. 

Menurut Rianto (2004:2) yang disebut dengan penelitian deskriptif adalah 

”penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta (individu, 

kelompok, atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.” 

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supono (2003:26) : 

“ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian terhadap suatu fenomena 
atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa: 
individu, organisasional, industri atau perspektif yang lain. Tujuan dari 
studi ini adalah untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, 
mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide 
masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya” . 

Metode penelitian deskriptif, menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 

(2003:4) adalah sebagai berikut : 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 
melakukan pengukuran yang cermat mengenai suatu fenomena tertentu 
dengan mengembangkan konsep dan menghimpunkan fakta-fakta yang 
terdapat di dalam organisasi atau badan usaha atau yang terdapat di luar 
organisasi atau badan usaha tetapi tidak melakukan suatu pengujian 
hipotesa.” 
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Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:223)  

 
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 
jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-
satunya yang dapat mencapainya”.  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin 

menjelaskan dan menggambarkan berbagai kondisi dan situasi yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Jadi 

penelitian ini adalah penelitian penjelasan untuk menggambarkan “Penerapan      

e-Banking sebagai Service Development perbankan untuk transaksi Financial 

dan Non Financial” (Pada Nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Utama Malang). 

3.3. Jenis Data 

Menurut Arikunto (2002:96), data adalah segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini berupa data yang bersifat kualitatif dan data yang bersifat 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:13), data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah 

data berbentuk angka, atau data kualitatif yang dibuat dalam bentuk angka. 

 

 

 

 

 



86 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

3.4.    Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian secara garis besar dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan secara langsung 

dikumpulkan oleh peneliti.  

Menurut Uma Sekaran (2006:60) : 

“data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 
pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk 
tujuan spesifik studi. Data primer dapat diperoleh dari individu 
melalui wawancara, kuisioner, atau observasi”. 

2. Data sekunder  

Menurut Uma Sekaran (2006:65) : 

“data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh 
seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir”. 

 Data sekunder didapatkan dari buku-buku ekonomi manajemen, data 

yang sudah diolah oleh pihak pasar tradisional, beberapa artikel di 

internet, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang mempunyai 

hubungan dengan pokok bahasan. 

3.5      Teknik Pengumpulan Data 

  Proses  pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan yang 

sistematis akan membantu dalam proses penelitian. Menurut Rianto (2004: 69)  

metode pengumpulan data ada tiga yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 
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Dalam  pengumpulan data teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Kuisioner 

Definisi kuesioner menurut Rianto (2004:77) adalah ”suatu 

instrumen pengumpulan data dalam penelitian sosial.” Dengan kuesioner 

peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian.  

Menurut Sugiyono (2008:142) kuesioner merupakan 

 ”teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawab.” 

Kuesioner dilakukan dan diberikan peneliti kepada pihak 

responden (sampel) yaitu Nasabah PT.Bank BNI (Persero) Tbk.Kantor 

Cabang Utama Malang yang sedang melakukan transaksi pada kantor 

cabang tersebut dan nasabah yang pernah melakukan akses e-Banking 

dalam transaksi baik transaksi Financial dan Non Financial. 

 Wawancara 

Menurut Rianto (2004:72): 

”wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
pribadi antara pengumpul data dengan sumber data”.  
 

Sedangkan menurut Esterberg dalam Sugiyono (2008:231) 

wawancara adalah : 

”pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 
dalam suatu topik tertentu”.  
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Pada penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah wawancara 

semistruktur di mana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan 

pada nasabah BNI yang pernah melakukan akses e-Banking , pegawai 

perusahaan Bank BNI yang membawahi bidang pelayanan kepada 

nasabah. Informasi yang ingin diketahui adalah sejauh mana  penerapan   

e-Banking pada nasabah dalam transaksi Financial dan  Non Financial. 

 Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi pada latar penelitian. Menurut Rianto 

(2004:20) ”observasi dilakukan agar peneliti mengetahui perilaku dalam 

kenyataan serta memahami perilaku tersebut.” 

Marshall dalam Sugiyono (2008:226) menyatakan bahwa ”melalui 

observasi belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku itu sendiri”. 

Menurut  Nasution dalam Sugiyono (2008:226) observasi adalah ” dasar 

semua ilmu pengetahuan”. Observasi dilakukan peneliti di PT.Bank BNI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang. 

 Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen 

atau arsip yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan 

pelaksanaan penelitian. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah gambaran umum PT.Bank Bni (Persero) Tbk.Kantor Cabang 

Utama Malang. 
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3.6     Responden (sampel) Penelitian 

 Adapun responden (sampel) yang dijadikan sebagai nara sumber pada 

penelitian ini yaitu nasabah Bank BNI yang berada di lingkungan PT.Bank BNI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang. Jumlah responden (sampel) 

penelitian yang menjadi nasabah cukup banyak sehingga peneliti mengambil 50 

nasabah Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang yang 

menggunakan fasilitas e-Banking sebagai media transaksi oleh responden 

(sampel) penelitian.  Alasan penulis mengambil responden (sampel) penelitian 

sebanyak 50 yaitu : 

- Keterbatasan data yang pasti tentang jumlah nasabah  yang familiar 

dengan transaksi melalui e-Banking. 

- Peneliti sulit menemukan/mendapatkan responden (sampel) penelitian 

yang pernah melakukan transaksi melalui e-Banking. 

- Menurut Bailey dalam Chadwick, Howard, dan Albright dalam Ananta 

(2006:32) bahwa jumlah sampel minimal dalam penelitian adalah sebesar 

30 satuan. 

Karakteristik penentuan jumlah responden (sampel) pada penelitian ini 

menurut Spradley dalam Bungin (2003:53) adalah sebagai berikut: 

 ”Bilamana dalam proses pengambilan data sudah tidak lagi ditemukan 
variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari 
responden (sampel) baru. 

 Subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan 
atau medan aktivitas yang menjadi informasi. 

 Subyek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau 
kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. 

 Subyek yang masih mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan 
untuk diwawancarai. 

 Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 
dipersiapkan terlebih dahulu.” 
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3.7     Teknik Pengambilan Responden (sampel) 

Dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Purposive 

Sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 

subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu (Arikunto 2002:117). 

Kriteria responden pada penelitian ini adalah nasabah PT.Bank BNI 

Kantor Cabang Utama Malang yang memiliki buku Tabungan Taplus BNI 

(Nasabah yang melakukan transaksi keuangan yang terdiri atas transfer, 

menabung, pembayaran tagihan , pengadaan kredit). 

3.8      Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model deskriptif dan 

menggunakan tabulasi silang (crosstabulation) yaitu adanya pemecahan dan 

perincian data berdasarkan pada kriteria tertentu yang kemudian dimunculkan 

dalam bentuk tabel frekuensi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

4.1.1.  Sejarah Singkat PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

PT.Bank BNI (Persero) Tbk berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal 

sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan 

alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni 

ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 

1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut 

diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang 

jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.  

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari 

Pemerintah Belnasabah sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank 

sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan 

kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses 

langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal 

pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial 

milik pemerintah. Perubahan ini menjadikan pelayanan yang lebih baik dan tuas 

bagi sektor usaha nasional. 
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Sejalan dengan keputusan penerapan tahun pendirian sebagai bagian dari 

identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai 

akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal 

sebagai 'BNI 46'. Penerapan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank 

BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. 

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan 

lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan 

identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga 

menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja 

secara terus-menerus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 

'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk 

meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang 

berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. 
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4.1.2.  Lokasi PT.Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang  

PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang, berada pada 

Jl. Basuki Rakhmat No.75 Malang. 

4.1.3. Visi dan Misi PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

 Visi BNI 

“Menjadi Bank kebanggaan nasional yang Unggul, Terkemuka dan 

Terdepan  dalam Layanan dan Kinerja”. 

 PernyataanVisi  

Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan 

terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, 

komersial dan konsumen. 

 Misi BNI  

 Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the bank choice)  

 Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.  

 Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi.  

 Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan 

sosial. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola 

perusahaan yang baik.  
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4.1.4. Tujuan PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

PT.Bank BNI (Persero) Tbk, memiliki satu tujuan yaitu untuk 

menciptakan kenyamanan dan kepuasan bagi nasabah. 

4.1.5. Lambang PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

      Gambar 4.1 

Lambang PT.Bank BNI (Persero) Tbk. 

     

    

 Filosofi Simbol  

Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu 

identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta 

menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut 

merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata 

“BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru 

BNI. 
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 Huruf BNI 

Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan 

kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. 

Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang 

orisinal dan unik. 

 Palet Warna 

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan 

warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise 

yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra 

yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, 

mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar 

 Simbol 

Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus 

mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo 

ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna 

jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern. Logo “46” dan 

“BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan 

penerapan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini 

akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui 

identitas yang unik, segar dan modern. 
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4.1.6.  Struktur Organisasi PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

Struktur organisasi merupakan kerangka dari hubungan antara bagian-

bagian atau antara atasan dan bawahan yang terdapat dalam suatu organisasi atau 

badan usaha. Dengan adanya struktur organisasi ini, pembagian tugas yang tegas 

dan penuh rasa tanggung jawab yang disertai dengan pendelegasian wewenang 

dan adanya batas-batas keputusan yang dapat diambil oleh setiap bagian dari 

susunan organisasi yang secara jelas dapat mewujudkan tercapainya tujuan usaha. 

Struktur Organisasi pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk.Kantor Cabang Utama 

Malang adalah sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Malang 
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4.1.7. Data Pegawai 

Tabel 4.1 
Jumlah Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Malang 

No. Keterangan Jumlah Pegawai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

Pimpinan Cabang 

Pimpinan Bidang Operasional 

Penyelia BQA 

Penyelia & Supervisor 

Asisten Penyelia BQA 

Outsourcing, terdiri dari : 

a. PPU 

b. Mahakam 

c. Karyawan PT.Mega Karya 

 

1 Orang 

1 Orang 

2 Orang 

8 Orang 

2 Orang 

 

13 Orang 

6 Orang 

9 Orang 

 
Jumlah Total 39 Orang 

Sumber : PT. Bank BNI (Persero)Tbk Malang 

4.1.8. Deskripsi Pekerjaan (Job Description) 

a. Pimpinan Cabang ( Branch Manager ) 

1. Menetapkan rencana kerja dan anggaan, sasaran usaha dan tujuan 

yang akan dicapai. 

2. Mengoordinasikan dan mengawasi cara kerja karyawan serta 

mengadakan pembagian tugas kepada karyawan. 

3. Bertanggung jawab atas kegiatan di kantor cabang kepada kantor 

wilayah hubungan keluar. 
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4. Mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban kepada bawahan 

atas tugas yang telah diberikan serta mengadakan perbaikan kerja. 

5. Mengadakan kerja sama yang baik dengan pihak eksternal maupun 

internal. 

6. Menyetujui atau menolak atas kredit yang diberikan. 

b. Pimpinan Bidang Operasional 

1. Membantu pemimpin cabang dalam memantau realisasi rencana 

kerja anggaran cabang. 

2. Mengupayakan pelayanan yang optimal dan pelayanan khusus bagi 

nasabah inti. 

3. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan, 

pemeriksaan kredit, administrasi dalam dan luar negeri serta 

administrasi keuangan dan umum 

4. Menyimpan formulir-formulir surat berharga. 

5. Bertanggung jawab terhadap perkembangan produk yang 

ditawarkan. 

c. BQA (Branch Assurance) 

1. Membantu pemimpin cabang dalam memantau realisasi rencana 

kerja anggaran cabang. 

2. Mengontrol dan mengawasi sistem dan prosedur aktivitas. 

3. Mengendalikan atau mengawasi proses kegiatan usaha cabang 

secara harian. 

4. Menyusun laporan aktivitas tahunan kontrol internal dan menilai 

kegiatan yang dilakukan oleh pegawai. 

d. Penyelia Pelayanan Uang Tunai Cabang 

1. Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai pemindahan. 

2. Melayani kegiatan eksternal : payment point. 

3. Mengelola kas ATM (apabila tidak dicover oleh ATM-RC). 

e. Penyelia Pelayanan Nasabah Cabang 
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1. Mengelola transaksi produk dana (giro,Tabungan, deposito, 

simponi) 

2. Melayani penerbitan kartu 

3. Melayani transaksi pencairan bunga deposito. 

4. Melayani informasi transaksi produk dana, jasa, kredit. 

5. Melayani transaksi kiriman uang. 

6. Melayani nasabah custodian. 

7. Melayani trasaksi Luar Negeri 

f. Penyelia Dalam Negeri dan Kliring 

1. Mengelola transaksi dan administrasi kliring. 

2. Mengelola administrasi back office transaksi keuangan dan KLN. 

3. Melakukan entry transaksi keuangan kliring atau pemindahan 

KCU-KLN ke dalam sistem. 

4. Mengelola komunikasi KCU. 

g. Penyelia Administrasi Umum Cabang 

1. Mengelola logistik KCU-KLN. 

2. Menyelenggarakan administrasi umum KCU-KLN. 

3. Mengelola kepegawaian cabang utama dan kantor layanan. 

h. Penyelia Penjualan 

1. Menjual produk dan jasa BNI. 

2. Melakukan penelitian ekonomi dan bisnis regional. 

3. Mengelola kredit konsumen 

i. Kantor Layanan Nasabah 

1. Mengelola informasi mengenai produk dan jasa bank. 

2. Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai da pemindahan. 

3. Melayani transaksi produk jasa luar negeri dan penukaran valas. 

4. Mengelola transaksi dana, jasa dan kredit konsumen. 

5. Mengelola administrasi surat atau dokumen keluar dan masuk. 
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j. Teller 

1. Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan pada nasabah 

berjalan dengan baik dan memuaskan. 

2. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan 

tanda setoran guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian 

uang yang diterima. 

3. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan 

kebenaran dan keamanan transaksi. 

4. Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada supervisor baik 

selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas 

dapat terjaga. 

k. Administrasi Kredit (ADK) 

1. Melayani permohonan pinjaman ritel dan konsumtif. 

2. Membuat surat penawaran putusan kredit. 

3. Melengkapi dokumen kredit. 

4. Menyiapkan pencairan realisasi pinjaman. 

5. Mengadministrasikan asuransi 

6. Menata berkas pinjaman. 

4.2. Gambaran Umum Responden (sampel) penelitian 

4.2.1. Usia 

Hasil tabulasi deskripsi responden (sampel) penelitian yang berhubungan 

dengan usia dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Usia Responden (sampel) Penelitian 

No. Usia (tahun) Jumlah Prosentase 

1. 17-21 16 32 

2. >21-25 23 46 

3. >25-29 9 18 

4. >29 2 4 

 Jumlah 50 100 

           Sumber : Data primer diolah 2009 

Diagram 4.1 

Diagram Lingkar Identitas Responden (sampel) Penelitian Berdasarkan Usia 

              

 Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden (sampel) 

penelitian yang rentang usianya antara 17-19 tahun sebanyak 16 responden 

(sampel) penelitian atau 32%, rentang usia 21,5-25 tahun tahun sebanyak 

23 responden (sampel) penelitian atau 46%, rentang usia 25,5-29 tahun 

sebanyak 9 responden (sampel) penelitian atau 18%, dan rentang usia 29 

tahun sebanyak 2 responden (sampel) penelitian atau 4%. Hal ini berarti 

responden (sampel) penelitian yang merupakan nasabah Bank BNI pada 

Kantor Cabang Utama Malang yang paling banyak menjadi Nasabah yang 

menggunakan e-Banking sebagai media transaksi adalah responden 

(sampel) penelitian dengan rentang usia    21,5-25 tahun yaitu sebesar 

46%. 

Dapat diuraikan bahwa penerapan e-Banking merupakan 

pendekatan baru dalam kegiatan pemasaran, sehingga pengguna e-

Banking berada pada rentang usia 21,5-25 tahun adalah kelompok usia 

mahasiswa, sarjana muda dan eksekutif muda yang mempunyai tingkat 

kebutuhan yang cukup tinggi akan pelayanan transaksi yang lebih praktis 

dan hemat. Selain itu kelompok usia ini mempunyai kesempatan yang 

lebih besar untuk belajar ataupun menggunakan model pemasaran melalui 

e-Banking mengingat pengalaman kelompok usia ini dalam menggunakan 

internet lebih banyak. 

4.2.2.  Jenis Kelamin 
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Hasil tabulasi deskripsi responden (sampel) penelitian yang 

berkaitan dengan jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden (sampel) Penelitian 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1. Laki-laki 32 64 

2. Perempuan 18 36 

 Jumlah 50 100 

    Sumber : Data primer diolah 2009 

Diagram 4.2 

Diagram Lingkar Identitas Responden (sampel) Penelitian Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

                        

Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa responden (sampel) 

penelitian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 responden (sampel) 

penelitian atau 64% dan responden (sampel) penelitian yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 18 responden (sampel) penelitian atau 36%. 

Hal ini berarti responden (sampel) penelitian yang paling banyak 

menggunakan e-Banking dalam melakukan transaksi baik transaksi 

Financial maupunNon Financial adalah responden (sampel) penelitian 

yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 responden (sampel) 

penelitian atau 64%, karena pada umumnya responden (sampel) dengan 

jenis kelamin laki-laki lebih peke terhadap kemajuan teknologi dan 

informasi. Selain itu responden (sampel) dengan jenis kelamin laki-laki 

lebih menyukai segala sesuatu yang praktis, cepat, fleksibel, dan hemat 

biaya. 

 

4.2.3. Tingkat Pendidikan 

Hasil tabulasi deskripsi responden (sampel) penelitian yang 

berkaitan dengan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden (sampel) 

Penelitian 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1. SMA/SMK/MAN 34 68 

2. Diploma 1 2 

3. Sarjana S1 13 26 

4. Pasca Sarjana 1 2 

5. Lain-lain 1 2 

 Jumlah 50 100 

Sumber : Data primer diolah 2009 

Diagram 4.3 
Diagram Lingkar Identitas Responden (sampel) Penelitian Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

      

 Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden (sampel) 

penelitian yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK/MAN 

sebanyak 34 responden (sampel) penelitian atau 68%, SMA sebanyak 31 

responden (sampel) tau 62%, SMK sebanyak 2 responden (sampel) penelitian atau 

4%, dan MAN sebanyak 1 responden (sampel) penelitian atau 2%, Diploma 

sebanyak 1 responden (sampel) penelitian atau 2% dan Strata-1 sebanyak 13 

responden (sampel) penelitian atau 26%, Pasca Sarjana sebanyak 1 responden 

(sampel) penelitian atau 2% dan golongan responden (sampel) lainnya (Proram 

Magister/S3) sebanyak 1 responden (sampel) atau 2%.   

Hal ini berarti responden (sampel) penelitian yang merupakan Nasabah 

Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang yang paling banyak menggunakan e-

Banking sebagi media dalam mlakukan transaksi Financial dan Non Financial 

berasal dari latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK/MAN yaitu sebanyak 

34 responden (sampel) penelitian atau 68%. Hal ini dikarenakan responden 

(sampel) yang paling banyak diteliti adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan Strata-1 dan pada umumnya mahasiswa tersebut berpendidikan 

terakhir SMA, hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang sedang menempuh 

Strata-1 dengan pendidikan terakhir SMA lebih mengenal bagaimana mekanisme 

penerapan e-Banking. 
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4.2.4.  Tingkat Pendapatan 

Hasil tabulasi deskripsi responden (sampel) penelitian yang berkaitan 

dengan tingkat pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan/Uang Saku  

Perbulan Responden (sampel) Penelitian 

No Tingkat Pendapatan 

(Rupiah) 

Jumlah Prosentase 

1. < 500.000-1.000.000 11 22 

2. >1.000.000-1.500.000 24 48 

3. >1.500.000-2.000.000 12 24 

4. >2.000.000-2.500.000 3 6 

 Jumlah 50 100 

       Sumber : Data primer diolah 2009 

Diagram 4.4 
Diagram Lingkar Identitas Responden (sampel) Penelitian Berdasarkan  

Pendapatan/Uang Saku Perbulan 

          

Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden (sampel) 

penelitian yang mempunyai pendapatan <Rp.500.000-1.000.000 sebanyak 11 

responden (sampel) penelitian atau 22%, yang mempunyai pendapatan > 

Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 sebanyak 24 responden (sampel) penelitian atau 48%, 

yang mempunyai pendapatan >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 sebanyak 12 

responden (sampel) penelitian atau 24%, dan yang mempunyai pendapatan 

>Rp.2.000.000-Rp. 2.500.000 sebanyak 3 responden (sampel) penelitian atau 6%.  

Hal ini berarti bahwa Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang 

yang menjadi responden (sampel) penelitian yang paling banyak menjadi 

pengguna e-Banking sebagai media transaksi secara Financial dan Non Financial 

adalah responden (sampel) penelitian dengan tingkat pendapatan >Rp.1.000.000–

Rp.1.500.000 yaitu sebanyak 24 responden (sampel) penelitian atau 48%. Dengan 

demikian menggambarkan bahwa responden (sampel) penelitian yang banyak 

menggunakan service development perbankan e-Banking untuk melakukan 

transaksi Financial dan Non Financial adalah responden (sampel) penelitian yang 

memiliki pendapatan/uang saku yang cukup tinggi dan termasuk dalam nasabah 

dari golongan menegah. 

4.2.5  Pekerjaan 

Hasil tabulasi deskripsi responden (sampel) penelitian yang berkaitan 

dengan asal fakultas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden (sampel) Penelitian 

 

No Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1. Pelajar  12 24 
2. Mahasiswa  23 46 
3. Pegawai Negeri sipil 

(PNS) 
12 24 

4. Pegawai Swasta 2 4 
5. Lain-lain 1 2 
 Jumlah 50 100 

Sumber: Data primer diolah 2009 

 

 
Diagram 4.5 

Diagram Lingkar Identitas Responden (sampel) Penelitian Berdasarkan 

Pekerjan 

              
Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa  responden (sampel) 

penelitian yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pelajar sebanyak 12 

responden (sampel) atau sebesar 24%, yang memiliki pekerjaan seagai mahasiswa 

sebanyak 23 responden (sampel) atau sebesar 46%, yang memiliki pekerjan 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 responden (sampel) atau sebesar 

24%, yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta sebanyak 2 responden 

(sampel) atau sebesar 4%, fan yang memiliki pekerjaan diluar keempat kategori 

tersebut (ibu rumah tangga) adalah sebanyak 1 responden (sampel) atau sebesar 

2%. Hal ini berarti bahwa Nasabah yang paling banyak menjadi pengguna e-

Banking  adalah nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa yaitu 

sebanyak 23 responden (sampel) atau sebesar 46%.  

Hal ini dikarenakan responden (sampel) yang merupakan mahasiswa lebih 

memerlukan fasilitas pelayanan transaksi yang lebih mudah, praktis dan aman. E-

Banking sebagai media dalam melakukan transaksi baik secara Financial maupun 

Non Financial banyak digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan transaksi 

pembayaran SPP pada berbagai Universitas.  
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4.2.6. Penerapan e-Banking Pada Nasabah PT.Bank BNI(Persero)Tbk. 

Pada Kantor Cabang Utama Malang 

Pada pertanyaan tentang penerapan e-Banking dalam melakukan transaksi 

secara Financial dan Non Financial pada Nasabah Bank BNI Kantor Cabang 

Utama Malang, terdapat 6 pertanyaan yang mengindikasikan penerapan               

e-Banking dalam melakukan transaksi, antara lain mengenai lama pemanfaatan    

e-Banking, sumber informasi untuk menggunakan e-Banking, tempat mengakses 

e-Banking, frekuensi penerapan e-Banking dalam melakukan transaksi Financial, 

frekuensi penerapan e-Banking dalam melakukan transaksi Non Financial, dan 

jenis transaksi yang digunakan,. Untuk lebih jelasnya jawaban responden (sampel) 

penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini  

Tabel 4.7 
Lama Pemanfaatan e-Banking 

No. Durasi Jumlah Prosentase 
1. ≤1 tahun 36 72 
2. 1,1-1,9 tahun 2 4 
3. ≥2 tahun 12 24 

 Jumlah 50 100 

             Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa penerapan e-Banking untuk 

melakukan transaksi Financial dan Non Financial dimanfaatkan ≤1 tahun oleh 36 

responden (sampel) penelitian atau sebesar 72%, 1,1-1,9 sebanyak 2 responden 

(sampel) penelitian atau sebesar 4%, dan ≥2 tahun sebanyak 12 responden 

(sampel) penelitian atau sebesar 24%.  

 

 



113 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

Dapat diasumsikan bahwa penerapan e-Banking sudah mulai dikenal dan 

diterapkan sejak tahun yang lalu dan selalu mengalami pertambahan pengguna e-

Banking khususnya Nasabah Bank BNI yang memanfaatkan e-Banking sebagai 

media dalam transaksi Financial dan Non Financial yang praktis dan efisien 

Tabel 4.8 
Sumber Informasi Untuk Mengakses e-Banking 

No. Sumber Informasi Jumlah Prosentase 
1. Tahu sendiri 14 28 
2. Teman 12 24 
3. Customer Service 18 36 
4. Saudara 2 4 
5. Media 4 8 
 Jumlah 50 100 

             Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sumber informasi penerapan 

e-Banking untuk melakukan transaksi Financial dan Non Financial yaitu : 

responden (sampel) penelitian yang mengetahui sendiri sebanyak 14 responden 

(sampel) penelitian atau28 %. Yang mengetahui informasi yang diberikan oleh 

teman sebanyak 12 responden (sampel) penelitian atau 24%, yang mengetahui 

dari Customer Service sebanyak 18 responden (sampel) penelitian atau 36%, yang 

mengetahui dari Saudara sebanyak 2 responden (sampel) penelitian atau 4%, dan 

yang mengetahui informasi dari media sebanyak 4 responden (sampel) penelitian 

atau 8%.  
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Dapat diasumsikan bahwa pengetahuan responden (sampel) penelitian 

sebagai Nasabah Bank BNI tentang penerapan e-Banking hanya merupakan 

informasi dari Customer Service sebagai pihak lain dan bukan merupakan 

informasi yang diperoleh sendiri oleh responden (sampel) penelitian. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk lebih mensosialisasikan penerapan 

e-Banking untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga Nasabah lebih familiar dengan 

penerapan  e-Banking sebagai suatu media transaksi Financial dan Non 

Financial. 

Tabel 4.9 
Lokasi Akses e-Banking 

No. Tempat Jumlah Prosentase 
1. Rumah 6 12 
2. Kantor 11 22 
3. Warnet 26 52 
4. Handphone 7 14 
 Jumlah 50 100 

                        Sumber : Data primer diolah 2009 

Pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa lokasi atau tempat mengakses     e-

Banking oleh responden (sampel) penelitian yaitu ; rumah sebanyak 6 responden 

(sampel) penelitian atau 12%, kantor sebanyak 11 responden (sampel) penelitian 

atau 22%, warnet sebanyak 26 responden (sampel) penelitian atau 52%, dan 

melalui fasilitas di Handphone sebanyak 7 responden (sampel) penelitian atau 

14%. Berdasarkan tabel 4.8 peneliti dapat mengemukakan bahwa responden 

(sampel) penelitian cenderung memilih warnet untuk melakukan transaksi karena 

biaya akses internet private cenderung tinggi sehingga responden (sampel) 

penelitian memilih warnet untuk dapat mengontrol jumlah biaya yang diperlukan.  
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Tabel 4.10 

Frekuensi Akses e-Banking Untuk Transaksi Financial 
 

 

   

Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa frekuensi responden 

(sampel) yaitu Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang dalam 

melakukan transaksi Financial melalui  e-Banking sebanyak 1 kali dilakukan oleh 

36 responden (sampel) penelitian atau 72%, dan ≥2 kali dilakukan oleh 14 

responden (sampel) penelitian atau 28%. 

Dapat dikemukakan bahwa Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama 

Malang sebagai responden (sampel) penelitian yang memanfaatkan e-Banking 

sebagai media untuk melakukan transaksi Financial merasa puas sehingga 

responden (sampel) penelitian memutuskan untuk menerapkan e-Banking sebagai 

media dalam melakukan pembelian dan pembayaran. 

Yang termasuk dalam transaksi Financial antara lain meliputi:  

a. Transfer Dana antar Rekening BNI  

b. Pembayaran Tagihan (Kartu Kredit, Telkom, kartu telepon, Listrik 

PLN 

c. Pembelian Voucher Prabayar  

d. Pembelian Tiket Airline  

e. Pembayaran Biaya Pendidikan (Student Payment Centre)  

 

No. Frekuensi Jumlah Prosentase 
1. 1 kali 36 72 
2. ≥2 kali 14 28 
 Jumlah 50 100 
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Tabel 4.11 
Frekuensi Akses e-Banking Untuk Transaksi Non Financial 

 

 

 

 

      Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa frekuensi responden 

(sampel) yaitu Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang dalam 

melakukan transaksi Non Financial melalui  e-Banking sebanyak 1 kali dilakukan 

oleh 12 responden (sampel) penelitian atau 24%, dan ≥2 kali dilakukan oleh 38 

responden (sampel) penelitian atau 76%.  

Dapat dikemukakan bahwa Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama 

Malang sebagai responden (sampel) penelitian yang memanfaatkan               e-

Banking sebagai media untuk melakukan transaksi Non Financial merasa puas 

sehingga responden (sampel) penelitian memutuskan untuk menerapkan e-

Banking sebagai media dalam melakukan transaksi. Yang termasuk dalam 

transaksi Non Financial antara lain meliputi:  

1. Informasi saldo 

2. Informasi mutasi rekening 

3. Ganti Password 

4. Ganti Alamat Email 

5. Daftar Rekening 

 

 

 

 

No. Frekuensi Jumlah Prosentase 
1. 1 kali 12 24 
2. ≥2 kali 38 76 
 Jumlah 50 100 
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Tabel 4.12 
Jenis Transaksi Yang Dimanfaatkan Melalui e-Banking 

 

No. Jenis Transaksi Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

Financial 

Non Financial 

32 

18 

64 

36 

 Total 50 100 

Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa jenis transaksi yang paling 

banyak digunakan oleh Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang 

melalui e-Banking adalah penerapan e-Banking untuk melakukan transaksi 

Financial, yaitu sebanyak 32 responden (sampel) penelitian atau sebesar 64%.  

Berdasarkan pada jawaban yang diberikan oleh responden (sampel), rata-

rata responden (sampel) menggunakan transaksi Financial dalam bentuk transfer 

dana antar Rekening BNI. Sedangkan nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama 

Malang yang mengunakan media e-Banking dalam melakukan transaksi Non 

Financial adalah sebanyak 18 responden (sampel) penelitian atau sebesar 36%. 

Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang kebanyakan menggunakan       

e-Banking pada transaksi Non Financial dalam bentuk pengecekan saldo 

Tabungan. 
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4.2.7. Tabulasi Silang Antara Karakteristik Responden (sampel) Penelitian 

dengan Pertanyaaan Tentang Penerapan e-Banking Sebagai Service 

development perbankan Untuk Transaki Financial dan Non Financial 

Tabulasi silang penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

keterkaitan antara karakakteristik responden (sampel) penelitian dengan 

penerapan e-Banking dalam melakukan transaksi secara Financial dan 

Non Financial pada Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang 

sebagai responden (sampel) penelitian. Hasil tabulasi silang disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13 
            Crosstabulation  Usia Responden (sampel) dengan Lama Pemanfaatan 

e-Banking 
  Lama Pemanfaatan Total 

  ≤1 Tahun 
1,1-1,9 
Tahun ≥2 Tahun   

Usi
a 

 
17- 21 
tahun 

14 0 2 16 

    40,% ,0 16,7% 32,0% 
  >21- 25 

tahun 20 0 3 23 

    54,3% ,0% 25,0% 46,0% 
  >25- 29 

tahun 2 1 6 9 

    5,7% 50,0% 50,0% 18,0% 
  >29 tahun 0 1 1 2 
    ,0% 50,0% 8,3% 4,0% 

Total 36 2 12 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

           Sumber : Data Primer diolah 2009 
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Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.13 antara usia responden 

(sampel) dengan lama pemanfaatan, dapat diketahui bahwa responden (sampel) 

yang paling lama memanfaatkan e-Banking adalah responden (sampel) yang 

berusia >25-29 tahun yaitu sebesar 50,0%. Hal ini dikarenakan nasabah Bank BNI  

pada usia >25-29 tahun adalah golongan pekerja yang dapat menggunakan 

kecanggihan Internet di tempat kerja sehingga lebih mudah dalam melakukan 

transaksi baik Financial maupun transaksi Non Financial. 

 Namun berdasarkan data yang disajikan usia responden (sampel) yang 

paling banyak menggunakan e-Banking  adalah golongan usia >21-25 mereka 

adalah golongan mahasiswa yang lebih sering berkontak dengan kecanggihan dan 

kemajuan teknologi sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

belajar menggunakan model pemasaran melalui e-Banking. Dengan demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan lama pemanfaatan paling tinggi selama 

satu tahun adalah golongan usia >21-25 tahun hal ini menunjukkan bahwa 

golongan usia teresbut yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap 

penerapan layanan e-Banking  dari tahun ketahun. 
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Tabel 4.14 
Crosstabulation Usia Responden (sampel)  dengan Sumber Informasi  

                                      Untuk Mengakses e-Banking 

 Sumber : Data Primer diolah 2009 
Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.14 antara usia responden 

(sampel) dengan sumber informasi dapat diketahui bahwa hampir semua 

kelompok usia paling banyak mendapatkan informasi tentang penerapan e-

Banking dari pihak perusahaan yaitu Customer Service. Hal ini dikarenakan 

sosialisasi tentang penerapan e-Banking sudah cukup baik dalam memberikan 

informasi kepada nasabah. Dapat disimpulkan bahwa sumber informasi yang 

paling banyak memberikan pengetahuan nasabah tentang layanan e-Banking  

adalah berasal dari perusahaan perbankan itu sendiri, hal ini disesuaikan dengan 

nasabah yang berada pada tingkat usia >21-25 tahun namun pada usia >25-29 

tahun informasi dari pihak perbankan justru sangat minim.sedangkan informasi 

yang paling sedikit atau kecil diperoleh nasabah melalui. Salah satu yang menjadi 

penyebabnya adalah keengganan nasabah untuk bertanya lebh mendalam 

mengenai layanan e-Banking  . 

 

 Sumber Informasi Total 

  Sendiri Teman 
Custumer 

Service Saudara Media   
 
Usia 

 
17- 21 
tahun 

8 2 4 1 1 16 

    57,1% 16,7% 22,2% 50,0% 25,0% 32,0% 
  >21- 25 

tahun 4 4 13 1 1 23 

    28,6% 33,3% 72,2% 50,0% 25,0% 46,0% 
  >25- 29 

tahun 1 5 1 0 2 9 

    7,1% 41,7% 5,6% ,0% 50,0% 18,0$ 
  >29 tahun 1 1 0 0 0 2 
    7,1% 8,3% ,0% ,0% ,0% 4,0% 

Total 14 12 18 2 4 50 
   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabel 4.15 
Crosstabulation Usia Responden (sampel) dengan Lokasi Akses e-Banking 
  Lokasi Akses Total 
  Rumah Kantor Warnet Handphone   
Usia  

17- 21 
 tahun 

3 0 11 2 16 

    50,0% ,0% 42,3% 28,6% 32,0% 
  >21- 25 

tahun 3 4 11 5 23 

    50,0% 36,4% 42,3% 71,4% 46,0% 
  >25- 29 

tahun 0 5 4 0 9 

    ,0% 45,5% 15,4% ,0% 18,0% 
  >29 tahun 0 2 0 0 2 
    ,0% 18,2% ,0% ,0% 4,0% 

Total 6 11 26 7 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Sumber : Data primer diolah 2009 

 Dilihat dari lokasi tempat nasabah mengakses layanan e-Banking  dapat 

diketahui bahwa secara keseluruhan nasabah menggunakan media komunikasi 

yaitu Handphone dalam memanfaatkan layanan e-Banking  untuk berbagai 

transaksi. Padahal, untuk dapat melakukan layanan e-Banking  melalui 

Handphone, nasabah harus sabar apabila sewaktu bertransaksi sinyal dari provider 

Handphone mengalami gangguan. Besarnya persentase penerapan Handphone 

untuk memanfaatkan layanan e-Banking adalah sebesar 71,4%. Sedangkan untuk 

lokasi akses yang paling jarang atau paling minim digunakan oleh nasabah adalah 

warnet, namun hal ini hanya berlaku bagi nasabah pada tingkat usia 29 tahun ke 

atas. Penyebabnya adalah mereka pada golongan ini dapat memanfaatkan layanan 

Internet melalui kantor tempat mereka bekerja, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

persentase yaitu sebesar 45,5%.  
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 Berdasarkan tabel 4.15 juga dapat diketahui bahwa nasabah dengan tingkat 

usia 17-21 tahun cenderung menggunakan warnet dalam memanfaatkan layanan 

e-Banking hal ini dibuktikan dengan besarnya persentase penggunaan warnet 

yaitu 42,3%. Dalam hal ini yang menjadi alasan mereka menggunakan warnet 

adalah karena selain mengakses e-Banking mereka juga memanfaatkan layanan 

internet untuk berbagai kepentingan lain seperti Browsing, Chatting , dll. 

 Tabel 4.16 
Crosstabulation Usia Responden (sampel) dengan Frekuensi Akses e-Banking  

Untuk Transaksi Financial 
 
 
 

 

 
 

               

S

u

m

S

u

Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan pada frekuensi nasabah sebagai responden (sampel) dalam 

melakukan akses e-Banking untuk jenis transaksi Financial dapat diketahui bahwa 

persentase pemanfaatan layanan e-Banking untuk golongan usia 21-25 tahun 

adalah dengan melakukan akses sebanyak 1 kali sebesar 47,2%.  

 

 

 Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Usia  

17- 21 
 tahun 

11 5 16 

    30,6% 35,7% 32,0% 
  >21- 25 

tahun 17 6 23 

    47,2% 42,9% 460% 
  >25- 29 

tahun 7 2 9 

    19,4% 14,3% 18,0% 
  >29 tahun 1 1 2 
   2,8% 7,1% 4,0% 
              Total 36 14 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 
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Hal ini menunjukan bahwa mereka pada golongan usia tersebut adalah 

nasabah yang baru menggunakan layanan e-Banking sehingga frekuensi aksesnya 

juga masih kecil. Sedangkan untuk akses layanan e-Banking pada transaksi 

Financial pada usia >29 tahun justru lebih sering menggunakan layanan e-

Banking  dalam frekuensi lebih dari 2 kali yaitu sebesar 7,1%. 

Dapat dikemukakan bahwa salah satu alasan nasabah Bank BNI memiliki 

frekuensi sebanyak satu kali dalam memanfaatkan layanan e-Banking adalah 

karena masalah prosedur dan masalah keamanan yang masih diragukan. 

Sedangkan bagi mereka yang sudah merasakan manfaat penerapan layanan         

e-Banking akan melakukan transaksi lebih sering, karena sudah yakin dan percaya 

pada layanan keamanan yang disediakan pleh Bank BNI. 

Tabel 4.17 
Crosstabulation Usia Responden (sampel) dengan Frekuensi Akses e-Banking  

Untuk Transaksi Non Financial 
 
 
 

 

 
 

S 

 

S 

 

u

Sumber : Data primer diolah 2009 

 Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Usia  

17- 21 
 tahun 

3 13 16 

    25,0% 34,2% 32,0% 
  >21- 25 

tahun 5 18 23 

    41,7% 47,4% 46,0% 
  >25- 29 

tahun 4 5 9 

    33,3% 13,2% 18,0% 
  >29 tahun 0 2 2 
   ,0% 5,3% 4,0% 
              Total 12 38 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 



124 

 

 

                                                                      IRTHA DHIYANTI  (FE UNIBRAW 2009) 

 

Dapat dikemukakan bahwa nasabah Bank BNI sebagai responden (sampel) 

yang memanfaatkan e-Banking sebagai media untuk melakukan transaksi Non 

Financial merasa puas sehingga responden (sampel) memutuskan untuk 

menerapkan transaksi Non Financial melalui media e-Banking lebih dari satu kali. 

e-Banking memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

karena untuk mengetahui jumlah saldo tidak perlu antri di Kantor Bank BNI tetapi 

dapat diakses di mana saja. Besarnta persentase penerapan layanan e-Banking 

pada usia >21-25 berdasarkan tabel 4.17 adalah berbeda tipis. Untuk transaksi 

sebanyak 1 kali sebesar 41,7% dan untuk transaksi sebanyak 2 kali sebesar 47,4% 

berarti perbesaan persentasenya hanya 5,7% saja. Hal ini menunjukkan bahwa 

nasabah lebih cenderung menggunakan layanan transaksi Non Financial dalam 

memanfaatkan akses e-Banking. 

Tabel 4.18 
Crosstabulation Jenis Kelamin Responden (sampel) dengan  

 Lama Pemanfaatan e-Banking 

Sumber : Data primer 2009 
 

 

 

 

 Lama Pemanfaatan Total 

  ≤1 Tahun 
1,1-1,9 
Tahun 

≥2 
Tahun   

Jenis 
Kelamin 

 
Laki-laki 22 1 9 32 

    60,0% 50,0% 75,0% 64,0% 
  Perempuan 14 1 3 18 
    40,0% 50,0% 25,0% 36,0% 
Jumlah 35 2 12 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabulasi silang pada tabel diatas menggambarkan bahwa berdasarkan jenis 

kelaminnya laki-laki adalah golongan responden (sampel) yang paling lama 

memanfaatkan layanan e-Banking yaitu selama 2 tahun dengan nilai persentase 

sebesar 75%. Hal ini membuktikan bahwa golongan responden (sampel) laki-laki 

lebih sering melakukan transaksi melalui media e-Banking karena bersifat praktis, 

mudah, cepat dan tidak membuang waktu, alasan  lainnya dikarenakan responden 

(sampel) laki-laki lebih tanggap tentang perkembangan teknologi sehingga lebih 

cepat mengenal e-Banking apabila dibandingkan dengan responden (sampel) 

perempuan. namun terdapat jumlah persentase yang sama besarnya antara 

responden (sampel) yaitu sebesar 50% pada pemanfaatan layanan e-Banking 

selama 1.1-1.9 tahun.  

             Tabel 4.19 
Crosstabulation Jenis Kelamin Responden (sampel) dengan Sumber 

Informasi  
Untuk Mengakses e-Banking 

  Sumber Informasi Total 

  Sendiri Teman 
Cust. 

Service Saudara Media   
Jenis  
Kelami
n 

 
Laki-Laki 8 3 16 1 4 32 

    57,1% 25,0% 88,9% 50,0% 100,0
% 64,0% 

  Perempua
n 6 9 2 1 0 18 

    42,9% 75,0% 11,1% 50,0% ,0% 36,0% 
Jumlah 14 12 18 2 4 50 
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.19 antara jenis kelamin responden 

(sampel) dengan sumber informasi dapat diketahui bahwa responden (sampel) 

laki-laki paling banyak mengetahui informasi tentang penerapan e-Banking untuk 

melakukan transaksi Financial dan Non Financial dari media yaitu sebesar 

88,9%. Sedangkan responden (sampel) perempuan mengetahui informasi tentang 

penerapan e-Banking untuk melakukan transaksi Financial dan Non Financial 

dari teman sebesar 75%. Perbedaan ini terpaut sebesar 13,9%.  

Hal ini menunjukkan bahwa responden (sampel) penelitian dengan jenis 

kelamin laki-laki ataupun perempuan masih memerlukan informasi dari pihak lain 

tentang penerapan e-Banking, sehingga diperlukan sosialisasi yang maksimal dari 

pemerintah dan perusahaan tentang penerapan e-Banking sehingga nasabah 

sebagai responden (sampel) mengetahui sendiri cara menggunakan e-Banking 

dalam melakukan transaksi. Jika dilihat dari keadaan tabel tampak bahwa pada 

sumber informasi yang berupa media mendapatkan persentase sebesar 100%. 

Makna dari angka seratus tersebut adalah bahwa media juga mengambil peranan 

penting dalam sosialisasi penerapan layanan e-Banking .  
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Tabel 4.20 
Crosstabulation Jenis Kelamin Responden (sampel)  

dengan  Lokasi Akses e-Banking 
  Lokasi Akses Total 
  Rumah Kantor  Warnet Handphone   

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 4 8 13 7 32 

  
  66,7% 72,7% 50,0% 100,0% 64,0% 

  Perempuan 2 3 13 0 18 
    33,3% 27,3% 50,0% ,0% 36,0% 
Total 6 11 26 7 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Sumber : Data primer 2009  

Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.20 antara jenis kelamin 

responden (sampel) dengan lokasi akses dapat diketahui bahwa responden 

(sampel) laki-laki paling banyak menggunakan handphone dalam mengakses e-

Banking yaitu sebesar 100%, karena responden (sampel) laki-laki lebih tertarik 

dengan media akses yang lebih modern dan praktis. Dengan menggunakan 

handphone, pengaksesan akan lebih mudah dan praktis. Sedangkan untuk 

responden (sampel) perempuan cenderung memilih lokasi akses e-Banking di 

warnet karena biaya akses di warnet lebih murah apabila dibandingkan akses 

menggunakan handphone. Perempuan cenderung lebih berpikir ekonomis 

dibandingkan laki-laki. 
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Jika dilihat berdasarkan efektifitas penerapannya Handphone merupakan 

media Internet yang paling mudah dan fleksibel yang dapat melakukan akses 

internet kapan saja, di mana saja dengan mudah dan praktis. Namun, terdapat 

kendala apabila terjadi gangguan pada jaringan yang menyebabkan Server Lost. 

Tidak semua provider Handphone mampu memberikan koneksi yang cepat dalam 

melakukan akses e-Banking ole sebab itu ada baiknya responden (sampel) 

melakukan akses e-Banking melalui warnet ataupun kantor. 

Tabel 4.21 
Crosstabulation Jenis Kelamin Responden (sampel) dengan Frekuensi Akses          

e-Banking Untuk Transaksi Financial 
  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Jenis Kelamin Laki-laki 22 10 32 
    61,1% 71,4% 64,0% 
  Perempuan 14 4 18 
    38,9% 28,6% 36.0% 
Total 36 14 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 

Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.21 antara jenis kelamin responden 

(sampel) dengan frekuensi akses dapat diketahui bahwa responden (sampel) 

dengan jenis kelamin laki-laki melakukan akses e-Banking paling banyak ≥2 kali 

yaitu sebesar 71,4%. Sedangkan responden (sampel) perempuan melakukan akses 

e-Banking paling banyak 1 kali yaitu sebesar 38,9%.  

Hal ini menunjukkan bahwa responden (sampel) laki-laki merasa lebih puas 

melakukan transaksi menggunakan e-Banking dibandingkan dengan responden 

(sampel) perempuan karena sesuai dengan karakter laki-laki yang lebih menyukai 

segala sesuatu yang praktis dan e-Banking memberikan segala kepraktisan dan 

kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi Financial. 
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Berdasarkan rata-rata penerapan layanan e-Banking dapat disimpulkan 

bahwa dengan frekuensi akses sebanyak 1 kali maupun 2 kali menunjukkan 

bahwa responden (sampel) dengan jenis kelamin laki-laki yang paling banyak 

memanfaatkan layanan akses e-Banking .  

Tabel 4.22 
Crosstabulation Jenis Kelamin Responden (sampel) dengan Frekuensi Akses           

e-Banking Untuk Transaksi  Non Financial 
  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Jenis Kelamin Laki-laki 7 25 32 
    58,3% 65,8% 64,0% 
  Perempuan 5 13 18 
    41,7% 34,2% 36,0% 
Total 12 38 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 

Dilihat dari tabel sebelumnya yaitu tabel 4.21 dapat dijadikan acuan bahwa 

frekuensi penerapan layanan e-Banking memang didominasi oleh golongan 

responden (sampel) dengan jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tabulasi silang 

pada tabel 4.22 antara jenis kelamin responden (sampel) dengan frekuensi akses 

dapat diketahui bahwa responden (sampel) dengan jenis kelamin laki-laki 

melakukan akses e-Banking untuk transaksi Non Financial paling banyak ≥2 kali 

yaitu sebesar 65,8% sedangkan responden (sampel) perempuan melakukan akses 

e-Banking untuk transaksi Non Financial paling banyak 1 kali yaitu sebesar 

41,7%.   

Hal ini menunjukkan bahwa responden (sampel) laki-laki merasa lebih puas 

melakukan transaksi menggunakan e-Banking dibandingkan dengan responden 

(sampel) perempuan. 
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    Tabel 4.23 
Crosstabulation Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan Responden 

(sampel)  
dengan Lama Pemanfaatan e-Banking 

  Lama Pemanfaatan Total 

  
≤1 

tahun 
1,1-1,9 
tahun 

≥ 2 
tahun   

Tingkat 
Pendapatan 

 
<Rp.500.0000-1.000.0000 10 0 1 11 

   28,6% ,0% 8,3% 22,0% 
  >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 22 0 3 25 
    60,0% ,0% 25,0% 50,0% 
  >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 4 1 6 11 
    11,4% 50,0% 50,0% 22,0% 
  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 0 1 2 3 
    ,0% 50,0% 16,7% 6,0% 
          Total 36 2 12 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009  

Pendapatan nasabah sebgai responden (sampel) pada penelitian ini 

memang menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan akses transaksi melalui 

layanan e-Banking. Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.23 antara tingkat 

pendapatan/uang saku perbulan responden (sampel) dengan lama pemanfaatan e-

Banking dapat diketahui bahwa responden (sampel) penelitian dengan tingkat 

pendapatan/uang saku perbulan >Rp1.500.000-2.000.000 mendominasi jumlah 

lama pemanfaatan e-Banking yaitu 11,4% untuk pemanfaatan ≤1tahun, 50% 

untuk pemanfaatan 1,1-1,9 tahun dan 50% untuk pemanfaatan ≥2tahun. 

Sedangkan responden (sampel) dengan tingkat pendapatan/uang saku 

>Rp.1.000.000-Rp1.500.000 paling banyak memanfaatkan e-Banking ≤1 tahun 

yaitu sebesar 60%.  
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Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan/uang saku perbulan cukup 

mempengaruhi pengguna e-Banking untuk melakukan transaksi. Secara umum 

tingkat pendapatan yang dimiliki responden (sampel ) dalam penelitian ini sangat 

menentukan frekuensi terjadinya transaksi melalui layanan e-Banking hal ini 

dapat dikaitkan dengan semakin tingginya pendapatan maka akan berpengaruh 

pada semakin banyaknya keinginan untuk melakukan transaksi. 

Tabel 4.24 
Crosstabulation Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan Responden 

(sampel) dengan Sumber Informasi Untuk Mengakses e-Banking 

Sumber : Data primer diolah 2009 

Tingkat pendapatan yang dimiliki responden (sampel) pada penelitian ini 

tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dengan sumber informasi yang didapat 

mengenai penerapan e-Banking. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan 

informasi mengenai e-Banking responden (sampel) tidak perlu mengeluarkan 

uang yang cukup banyak. 

 

 

 Sumber Informasi Total 

  Sendiri 
Tema

n CS 
Saudar

a Media   
Tingkat 
Pendapatan 

 
<Rp.500.0000-1.000.0000 4 3 3 1 0 11 

   28,6% 25,0% 16,7% 50,0% ,0% 22,0% 
  >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 5 4 12 1 3 25 
    35,7% 33.3% 66,7% 50,0% 75,0% 50,0% 
  >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 3 4 3 0 1 11 
    21,4% 33,3% 16,7% ,0% 25,0% 22,0% 
  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 2 1 0 0 0 3 
   14,3% 8,3% ,0% ,0% ,0% 6,0% 
          Total 14 12 18 2 4 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.24 antara tingkat pendapatan/uang 

saku perbulan responden (sampel) dengan sumber informasi dapat diketahui 

seperti tabel tabulasi silang tingkat pendapatan sebelumnya bahwa responden 

(sampel) yang paling banyak dijumpai yaitu responden (sampel) dengan 

pendapatan/uang saku >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 yaitu sebesar 24 responden 

(sampel) dan responden (sampel) ini paling banyak mendapatkan informasi 

tentang penerapan e-Banking dari pihak lain yaitu media. Namun dari 

keseluruhan hasil tabulasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

(sampel) mendapatkan informasi dari pihak lain bukan karena mengetahui sendiri. 

Hal ini menunjukkan kurang maksimalnya sosialisasi tentang penerapan service 

development perbankan yaitu e-Banking. 

Tabel 4.25 
Crosstabulation Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan Responden 

(sampel)  
dengan Lokasi Akses e-Banking 

  Lokasi Akses Total 

  Rumah Kantor Warnet 
Handphon

e   
Tingkat 
Pendapatan 

 
<Rp.500.0000-1.000.0000 4 1 6 0 11 

   66,7% 9,1% 23,1% ,0% 22,0% 
  >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 2 1 15 7 25 
    33,3% 9,1% 57,7% 100,0% 50,0% 
  >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 0 7 4 0 11 
    ,0% 63,6% 15,4% ,0% 22,0% 
  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 0 2 1 0 3 
    ,0% 18,2% 3,8% ,0% 6,0% 
Total 6 11 26 7 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 
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  Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.25 antara tingkat 

pendapatan/uang saku perbulan responden (sampel) dengan lokasi akses  dapat 

diketahui bahwa responden (sampel) dengan pendapatan/uang saku perbulan 

>Rp.500.000- Rp.1.000.000 sebesar 66,7% paling banyak mengakses e-Banking 

di rumah dan kemudian warnet yaitu sebesar 23,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

warnet menjadi alternatif yang paling mudah dan terjangkau dari segi biaya bagi 

nasabah karena tarif akses internet di warnet cukup. Sedangkan pada tingkat 

pendapatan >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 responden (sampel) paling banyak 

mengakses  e-Banking di kantor. Hal ini dikarenakan perusahaan tempat 

responden (sampel) bekerja menyediakan akses internet yang mudah dan aman. 

Tabel 4.26 
Crosstabulation Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan Responden 

(sampel)  
dengan Frekuensi Akses e-Banking Untuk Transaksi Financial 

  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Tingkat 
Pendapatan 

 
<Rp.500.0000-1.000.0000 7 4 11 

   19,4% 28,6% 22,0% 
  >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 18 7 25 
    50,0% 50,0% 50,0% 
  >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 9 2 11 
    25,0% 14,3% 22,0% 
  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 2 1 3 
   5,6% 7,1% 6,0% 
Total 36 14 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 

     Sumber : Data primer diolah 2009 
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Tingkat pendapatan atau uang saku yang dimiliki oleh responden (sampel) 

dalam penelitian ini tidak mempengaruhi nasabah untuk lebih sering melakukan 

transaksi Financial  dengan menggunakan layanan e-Banking. Hal ini dapat 

dilihat dari tabel bahwa dengan tingkat pendapatan >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 

tidak jauh lebih tinggi daripada responden (sampel) dengan tingkat pendapatan 

atau uang saku sebesar <Rp.500.000-Rp.1.000.000. Berdasarkan tabulasi silang 

pada tabel 4.26 antara tingkat pendapatan/uang saku perbulan responden (sampel) 

dengan frekuensi akses e-Banking untuk transaksi Financial dapat diketahui 

bahwa responden (sampel) yang paling banyak dijumpai yaitu responden (sampel) 

dengan tingkat pendapatan/uang saku >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 melakukan 

akses e-Banking adalah sama untuk transaksi sebanyak ≥2 kali dan transaksi 

sebanyak 1 kali yaitu sebesar 50%.  

Hal ini menunjukkan bahwa responden (sampel) dengan pendapatan/uang 

>Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 merasa puas melakukan transaksi dengan 

menggunakan e-Banking sehingga responden (sampel) mengulangi untuk 

melakukan transaksi Financial  lebih dari 1 kali. Yang membedakan adalah pada 

tingkat pendapatan >Rp.1.500.000-Rp2.000.000 yang melakukan akses e-

Banking untuk transaksi Financial sebanyak 1kali yaitu sebesar 25% 
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Tabel 4.27 
Crosstabulation Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan Responden 

(sampel)  
dengan Frekuensi Akses e-Banking Untuk Transaksi Non Financial 
  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   
Tingkat 
Pendapatan 

 
<Rp.500.0000-1.000.0000 3 8 11 

   25,0% 21,1% 22,0% 
  >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 5 20 25 
    41,7% 52.6% 50,0% 
  >Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 3 8 11 
    25,0% 21,1% 22,0% 
  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 1 2 3 
    8,3% 5,3% 6,0% 
Total 12 38 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 
 

Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.27 antara tingkat 

pendapatan/uang saku perbulan responden (sampel) dengan frekuensi akses  e-

Banking untuk transaksi Non Financial dapat diketahui bahwa responden 

(sampel) yang paling banyak dijumpai yaitu responden (sampel) dengan tingkat 

pendapatan/uang saku >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 melakukan akses e-Banking 

paling banyak ≥2 kali yaitu sebesar 52,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden (sampel) dengan pendapatan/uang >Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 

merasa puas melakukan transaksi Non Financial dengan menggunakan e-Banking 

sehingga responden (sampel) mengulangi untuk melakukan transaksi Non 

Financial  lebih dari 1 kali. 
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Dengan tingkat pendapatan atau uang saku yang dimiliki oleh responden 

(sampel) di atas Rp.500.000 membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat frekuensi 

untuk melakukan transaksi Non Financial , hal ini dapat disebabkan karena 

dengan adanya e-Banking semua transaksi Non Financial seperti cek saldo dan 

daftar pembayaran dapat diakukan dengan mudah, praktis dan efisien tanpa perlu 

datang langsung ke gerai ATM atau ke tempat Bank terdekat. 

Tabel 4.28 
Crosstabulation Tingkat pendidikan Responden (sampel) dengan  

Lama Pemanfaatan e-Banking 
  Lama Pemanfaatan Total 
  ≤1 tahun 1,1-1,9 tahun ≥2 tahun   

Tingkat  SMA/SMK/MAN 31 0 3 34 

 Pendidikan 
  85,7% ,0% 25,0% 68,0% 

  Diploma 1 0 0 1 
    2,9% ,0% ,0% 2,0% 
  Sarjana S1 4 1 8 13 
    11,4% 50,0% 66,7% 26,0% 
  Pasca Sarjana 0 1 0 1 
    ,0% 50,0% ,0% 2,0% 
  Lain-lain 0 0 1 1 
    ,0% ,0% 8,3% 2,0% 
          Total 36 2 12 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  Sumber : Data primer diolah 2009 

Latar belakang tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden 

(sampel) mempengaruhi pemanfaatan layanan e-Banking dalam berbagai 

transaksi. Kategori latar belakang dengan tingkat pendidikan SMA/SMK/MAN 

yang baru menyelesaikan pendidikan terhitung sejak tahun 2006/2007 memang 

jauh lebih memahami penerapan layanan Internet  untuk e-Banking, karena e-

Banking yang dimiliki Bank BNI baru digunakan terhitung sejak tahun 2007.  
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Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.28 antara tingkat pendidikan 

responden (sampel) dengan lama pemanfaatan e-Banking dapat diketahui bahwa 

responden (sampel) dengan latar belakang tingkat pendidikan SMA/SMK/MAN 

dan latar belakang tingkat pendidikan Sarjana S1 merupakan responden (sampel) 

yang paling banyak memanfaatkan e-Banking untuk melakukan transaksi ≤ 1 

tahun, hal ini disebabkan karena pemahaman mereka tentang teknologi komputer 

lebih bervariasi dan selalu mencari tahu perkembangan kemajuan teknologi.  

Teknologi pada masa sekarang ini memang erat kaitannya dengan 

berbagai kegiatan ekonomi, khususnya untuk kegiatan transaksi perbankan, oleh 

sebab itu latar belakang tingkat pendidikan apapun perlu untuk belajar mengerti 

dan memahami penerapan Internet. 

Tabel 4.29 
Crosstabulation Tingkat Pendidikan Responden (sampel) dengan Sumber 

Informasi Untuk Mengakses e-Banking 
  Sumber Informasi Total 
  Sendiri Teman CS Saudara Media   

Tingkat  SMA/SMK/MAN 9 7 14 2 2 34 

 Pendidikan 
  64,3% 58,3% 77,8% 100,0% 50,0% 68,0% 

  Diploma 0 0 1 0 0 1 
    ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% 2,0% 
  Sarjani S1 3 5 3 0 2 13 
    21,4% 41,7% 16,7% ,0% 50,0% 26,0% 
  Pasca Sarjana 1 0 0 0 0 1 
    7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% 
  Lain-lain 1 0 0 0 0 1 
    7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% 
Total 14 12 18 2 4 50 
  100,0% 100,0% 100,0

% 100,0% 100,0
% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 
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Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.29 antara latar belakang tingkat 

pendidikan  responden (sampel) dengan sumber informasi dalam penerapan e-

Banking dapat diketahui bahwa hampir seluruh responden (sampel) dari berbagai 

fakultas mendapatkan informasi dari pihak lain yaitu dari teman, Customer 

Service, saudara atau media. Responden (sampel) dari latar belakang tingkat 

pendidikan SMA/SMK/MAN mendapatkan informasi paling banyak dari saudara 

yaitu sebesar 100%, responden (sampel) dari  latar belakang tingkat pendidikan 

Diploma mendapatkan informasi paling banyak dari Customer service yaitu 

sebesar 5,6%, responden (sampel) dari latar belakang tingkat pendidikan Sarjana 

S1 mendapatkan informasi paling banyak dari media yaitu sebesar 50%.  

Hanya  responden (sampel) dari latar belakang tingkat pendidikan Pasca 

Sarjana mendapatkan informasi paling banyak dari dirinya sendiri yaitu sebesar 

7,1%, dan responden (sampel) dari latar belakang tingkat pendidikan lainnya 

mendapatkan informasi paling banyak dari dirinya sendiri yaitu sebesar 7.1%. Jadi 

hampir seluruh responden (sampel) mendapatkan informasi tentang cara 

penerapan e-Banking dari pihak lain bukan informasi yang diketahui sendiri. Hal 

ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang cara penerapan e-Banking di 

kalangan nasabah Bank BNI. 
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Tabel 4.30 
Crosstabulation Tingkat Pendidikan Responden (sampel) dengan Lokasi 

Akses e-Banking  
 Lokasi Akses Total 
  Rumah Kantor Warnet Handphone   

Tingkat  SMA/SMK/MAN 6 1 20 7 34 

 Pendidikan 
  100,0% 9,1% 76,9% 100,0% 68,0% 

  Diploma 0 0 1 0 1 
    ,0% ,0% 3,8% ,0% 2,0% 
  Sarjani S1 0 8 5 0 13 
    ,0% 72,7% 19,2% ,0% 26,0% 
  Pasca Sarjana 0 1 0 0 1 
    ,0% 9,1% ,0% ,0% 2,0% 
  Lain-lain 0 1 0 0 1 
    ,0% 9,1% ,0% ,0% 2,0% 
Total 6 11 26 7 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 
 

Menurut tingkat pendapatannya responden (sampel) dengan tingkat 

pendidikan SMA/SMK/MAN mayoritas menggunakan layanan e-Banking di 

rumah. Berdasarkan tabulasi silang antara tingkat pendidikan responden (sampel) 

dengan lokasi akses yang dipilih dalam penerapan e-Banking dapat diketahui 

bahwa responden (sampel) dengan latar belakang tingkat pendidikan 

SMA/SMK/MAN lebih banyak memilih mengakses e-Banking di Handphone 

dan rumah dengan pilihan sebesar 100%. Selebihnya adalah melalui warnet. 

Pemilihan lokasi akses melalui warnet memang jauh lebih efektif dan murah 

namun jaminan keamanannya masih diragukan oleh responden (sampel).  
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  Tabel 4.31 
               Crosstabulation Tingkat Pendidikan Responden (sampel) dengan 

Frekuensi Akses  e-Banking Untuk Transaksi Financial 
  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   

Tingkat  SMA/SMK/MAN 23 11 34 

 Pendidikan 
  63,9% 78,6% 68,0% 

  Diploma 1 0 1 
    2,8% ,0% 2,0% 
  Sarjani S1 11 2 13 
    30,6% 14,3% 26,0% 
  Pasca Sarjana 1 0 1 
    2,8% ,0% 2,0% 
  Lain-lain 0 1 1 
    ,0% 7,1% 2,0% 
Total 36 14 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 
   Sumber : Data primer diolah 2009 

  

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.31 antara tingkat pendidikan 

responden (sampel) dengan frekuensi akses untuk transaksi Financial yang 

dilakukan responden (sampel) dapat diketahui bahwa frekuensi akses untuk 

transaksi Financial  yang dilakukan oleh responden (sampel) dari keseluruhan 

latar belakang tingkat pendidikan menunjukkan bahwa responden (sampel) lebih 

banyak melakukan akses e-Banking untuk transaksi Financial ≥2 kali. 

 Transaksi Financial erat kaitannya dengan transfer uang, dan berbagai 

pembayaran tagihan. Untuk kategori golongan dengan tingkat pendidikan 

SMA/SMK/MAN umumnya menggunakan layanan e-Banking untuk melakukan 

pembayaran tagihan telepon dan pembelian pulsa prabayar. Setelah golongan 

SMA/SMK/MAN golongan Sarjana S1 merupakan golongan responden (sampel) 

yang banyak memanfaatkan layanan e-Banking untuk transaksi Financial.  

         Tabel 4.32 
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               Crosstabulation Tingkat Pendidikan Responden (sampel) dengan 
Frekuensi Akses               e-Banking Untuk Transaksi Non Financial 

  Frekuensi Akses Total 
  1 kali ≥2 kali   

Tingkat  SMA/SMK/MAN 7 27 34 

 
Pendidikan 

  
58,3% 71,1% 68,0% 

  Diploma 1 0 1 
    8,3% ,0% 2,0% 
  Sarjani S1 4 9 13 
    33,3% 23,7% 26,0% 
  Pasca Sarjana 0 1 1 
    ,0% 2,6% 2,0% 
  Lain-lain 0 1 1 
    ,0% 2,6% 2,0% 
Total 12 38 50 
  100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data primer diolah 2009 
  

 Dilihat dari tingkat pendidikannya apapun yang dibandingkan dengan 

menggunakan tablasi silang tetap saja menunjukkan persentase yang dominan 

untuk tingkat pendidikan terahir yaitu SMA/SMK/MAN. Berdasarkan tabulasi 

silang pada tabel 4.32 tingkat pendidikan dengan frekuensi akses e-Banking 

untuk transaksi Non Financial yang dilakukan responden (sampel) dapat diketahui 

bahwa frekuensi akses yang dilakukan oleh responden (sampel) dari keseluruhan 

tingkat pendidikan SMA/SMK/MAN menunjukkan bahwa responden (sampel) 

lebih banyak melakukan akses e-Banking untuk transaksi Non Financial ≥2 kali. 
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 Dapat dikemukakan bahwa nasabah dari latar belakang tingkat pendidikan 

SMA/SMK/MAN sebagai responden (sampel) penelitian merasa puas melakukan 

transaksi Non Financial dengan menggunakan e-Banking sehingga nasabah 

melakukan transaksi Non Financial lebih dari 1 kali. Selain itu jenis transaksi Non 

Financial tidak melibatkan adanya transaksi keuangan namun hanya berupa 

pengecekan terhadap daftar tagihan, jumlah saldo daftar pengeluaran terakhir dan 

penggantian password. 

4.3.  Deskripsi Jawaban Responden (sampel) Penelitian  

Deskripsi jawaban responden (sampel) penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui frekuensi dan variasi jawaban terhadap item pertanyaan dalam 

kuisioner. Gambaran mengenai frekuensi dan variasi jawaban responden (sampel) 

penelitian disajikan sebagai berikut: 

4.3.1. Pengertian Internet Menurut Responden (sampel) Penelitian 

Pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuisioner peneliti ingin 

mencari definisi internet menurut responden (sampel) penelitian. Berikut ini 

berbagai pengertian internet menurut responden (sampel) penelitian : 

 Suatu jaringan teknologi komputasi yang mengakses ke seluruh dunia. 

 Internet merupakan media baru yang menggabungkan komunikasi massa 

dengan komunikasi antar personal yang memudahkan manusia untuk 

memperoleh jaringan informasi secara cepat, tepat dan murah. 

 Jaringan global dari satu komputer ke komputer yang lain di seluruh dunia 

dan bisa dijadikan alat komunikasi dan media informasi yang cepat dan 

praktis. 

 Media baru dalam komunikasi yang menghapuskan konsep ruang dan 

waktu. 

 Sistem jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh penjuru dunia. 
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 Internet merupakan sarana komunikasi virtual yang berisi informasi yang 

dapat diakses secara online. 

 Suatu layanan yang menyediakan berbagai macam informasi dengan 

menggunakan media elektrik yaitu komputer yang terkoneksikan ke 

seluruh penjuru dunia. 

 Suatu layanan yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan 

oleh user dan dikoneksikan atau dihubungkan melalui jaringan telepon 

atau wireless. 

 Sistem komputer umum yang terhubung secara global menggunakan 

TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket. 

 Suatu hasil teknologi informasi dan telekomunikasi yang memungkinkan 

manusia mendapatkan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. 

 Sistem jaringan informasi dan telekomunikasi. 

 Jaringan komputer luas yang mendunia yang menghubungkan pemakai 

komputer dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

 Sarana hiburan, sumber informasi, sarana transaksi via e-Banking. 

 Program yang membantu dalam dunia informasi yang mencakup wawasan 

yang luas. 

 Gabungan dari jaringan komputer yang saling berkomunikasi satu sama 

lain dengan menggunakan bahasa jaringan. 

 Akses global melalui teknologi informasi. 

 Jaringan komputer yang sistem operasi maupun aplikasinya memanfaatkan 

kemajuan media komunikasi yang menghubungkan satu komputer dengan 

komputer lainnya di seluruh dunia. 
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Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diberikan responden (sampel) 

penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian dari internet adalah 

jaringan komputer yang sistem operasi maupun aplikasinya memanfaatkan 

kemajuan media komunikasi yang menghubungkan satu komputer ke komputer 

lainnya dan terkoneksikan ke seluruh penjuru dunia sebagai alat komunikasi dan 

media informasi yang menghapuskan konsep ruang dan waktu. Jaringan komputer 

ini merupakan sarana komunikasi virtual yang cepat, tepat, mudah, murah dan 

berisi informasi yang dapat diakses secara online.  

Layanan internet dapat dilakukan melalui komunikasi langsung (chatting, 

groupping chat room), komunikasi tidak langsung (e-mail, Friendship 

Networking), diskusi kelompok (Usenet News, Blogging, Milis), browsing, 

sumber terdistribusi (World Wide Web), serta melalui lintas file (File Transfer 

Protocol) dengan sistem Attachment, dan aneka layanan informasi lainnya. Sistem 

jaringan ini terkoneksikan secara global menggunakan TCP/IP sebagai protokol 

pertukaran paket dan terhubung langsung ke jaringan yang memiliki nama domain 

dan alamat IP (Internet Protocol) dalam bentuk yang unik dengan format tertentu 

sebagai pengenal (website address). 

4.3.2.   Pengertian e-Banking Menurut Responden (sampel) Penelitian 

Pada pertanyaan terbuka berikutnya peneliti ingin mengetahui tentang 

pengertian e-Banking menurut responden (sampel) penelitian. Berikut ini 

adalah beberapa hal yang diketahui oleh responden (sampel) penelitian 

tentang  e-Banking : 

 e-Banking merupakan suatu layanan untuk menjual barang melalui 

internet. 

 Perdagangan secara elektronik 
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 Web portal (situs) yang memberikan layanan penjualan produk barang 

atau jasa bagi nasabah. 

 e-Banking merupakan layanan pemasaran produk secara online 

melalui media internet. 

 Proses hubungan dagang business to business (B2B) untuk 

memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan. 

 Pemasaran produk barang dan jasa melalui internet. 

 Seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan dengan menggunakan 

media elektronik. 

 Penyebaran pembelian, penjualan dan pemasaran barang dan jasa 

melalui elektronik (internet). 

 Suatu layanan internet yang di dalamnya dapat digunakan untuk 

melakukan suatu transaksi dari perusahaan yang telah memiliki 

website dan pertukaran informasi. 

 Sistem pemasaran yang menggunakan internet sebagai media 

penghubung antara penjual dan nasabah. 

 Menjual produk dan mepromosikannya melalui internet dengan proses 

transaksi pembayaran online. 

 Kegiatan bisnis yang melibatkan nasabah, manufaktur, service 

provider, dan pedagang perantara yang menggunakan jaringan 

komputer yaitu internet. 

 Sebuah transformasi dari kunci proses bisnis melalui penerapan 

teknologi informasi yaitu internet. 

 Segala bentuk transaksi perdagangan dan perniagaan barang atau jasa 

dengan menggunakan media elektronik. 

 Semua aktivitas bisnis atau perdagangan melalui media elektronik 

pada umumnya dan internet pada khususnya. 

 Suatu teknologi yang dinamis dimana aplikasi dan proses bisnisnya 

menghubungkan nasabah dan perusahaan. 

 Kegiatan bisnis dengan teknologi digital meliputi network terbuka dan 

tertutup. 
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Berdasarkan dari  pengertian yang telah dikemukakan responden (sampel) 

penelitian tersebut e-Banking adalah suatu bentuk sistem pemasaran berupa 

layanan penjualan dan pembelian barang atau jasa yang menggunakan internet 

sebagai media penghubung antara penjual/perusahaan dengan nasabah dan 

menggunakan proses transaksi pembayaran secara online.  

Selain sebagai media transaksi e-Banking, dapat juga digunakan sebagai 

media promosi barang atau jasa yang terintegrasi dalam satu sistem yang dapat 

diakses baik itu yang berbasis www (world wide web) atau domain yang lain. 

4.3.3.   Keunggulan e-Banking 

Pada pertanyaan tentang keunggulan e-Banking sebagai service 

development perbankan dalam melakukan  transaksi, peneliti mendapatkan 

beberapa jawaban mengenai keunggulan dari e-Banking sesuai dengan 

persepsi dari responden (sampel) penelitian. Jawaban tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

- Tidak perlu mendatangi gerai ATM ketika ingin melakukan transaksi 

seperti membeli pulsa dan lebih efektif dalam pemanfaatan waktu. 

- Lebih fleksibel dan cepat. 

- Menghemat tenaga dan biaya. 

- Nasabah atau target pasar lebih spesifik 

- Lebih mudah dan cepat dalam pembayaran tagihan. 

- Dapat diakses dengan cepat, nasabah mengetahui mekanisme transaksi 

sesuai dengan petunjuk sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat. 

- Dapat melintasi batas geografis dan budaya. 

- Aksesibilitas yang tinggi karena terkoneksi ke seluruh pengguna internet 

di dunia. 

- Tidak memerlukan ruang yang banyak karena semua transaksi yang 

dibutuhkan telah disimpan dan ditampilkan di website. 
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- Memberi kemudahan bagi calon nasabah untuk mengetahui produk yang 

ditawarkan. 

- Hemat waktu, melakukan aktivitas perbankan cukup menggunakan 

personal computer atau laptop yang dilengkapi dengan koneksi internet  

- Kapan saja, tak terbatas waktu untuk bertransaksi atau sekedar melakukan 

cek saldo dan melihat mutasi rekening  

- Dimana saja, dapat melakukan transaksi dari belahan dunia manapun 

selama ada akses ke Internet  

- Mudah, menu transaksi jelas dengan navigasi yang simple, walaupun baru 

pertama kali menggunakannya  

- Aman, dilengkapi sistem keamanan berlapis, yaitu Nasabah Pengguna 

melakukan akses dengan User ID dan Password BNI Internet Banking dan 

untuk melakukan transaksi finansial Nasabah Pengguna wajib 

menggunakan BNI e-Secure.  

- Satu akses untuk semua produk, dengan login hanya menggunakan User 

ID, Anda dapat sekaligus mengakses seluruh produk BNI yang Anda 

miliki dalam satu Customer Information File di BNI.  

- Registrasi mudah, registrasi melalui BNI ATM selanjutnya Anda bisa 

langsung melakukan proses aktivasi Layanan BNI Internet Banking 

melalui www.bni.co.id yang hanya dilakukan satu kali dan langsung dapat 

mengakses Layanan BNI Internet Banking seperti cek saldo dan melihat 

mutasi rekening Anda.  
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Responden (sampel) penelitian telah mengemukakan beberapa keunggulan 

e-Banking sebagai bentuk media transaksi yang memberikan banyak manfaat dan 

kemudahan. e-Banking menjadi alternatif yang menjanjikan bagi perusahaan 

untuk lebih mengembangkan konsep pemasaran masa depan ini, mengingat 

respon positif dari masyarakat terkait keunggulan-keunggulan yang ditawarkan e-

Banking.   

Keunggulan yang utama dari e-Banking sebagai service development 

perbankan secara umum yaitu jangkauan luas yang diberikan perusahaan e-

Banking dimana jangkauan ini menghapuskan konsep ruang dan waktu sehingga 

memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi baik secara Financial maupun 

non financial. 

4.3.4. Kelemahan e-Banking 

Sedangkan pada pertanyaan tentang kelemahan e-Banking sebagai service 

development perbankan dalam melakukan  transaksi, peneliti mendapatkan 

beberapa jawaban mengenai keunggulan dari e-Banking sesuai dengan persepsi 

dari responden (sampel) penelitian. Jawaban tersebut diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

 Tidak semua nasabah BNI mampu mengoperasikan sistem 

transaksi online e-Banking. 

 Apabila koneksi dari server melambat ataupun putus biasanya 

proses transaksi akan memerlukan waktu yang lebih lama dan 

harus melakukan transaksi ulang. 

 Akses internet lama dan mahal. 

 Keamanan dalam bertransaksi kurang terjamin sehingga konsumen 

ragu dalam melanjutkan transaksi. 
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 Kemampuan bahasa Inggris konsumen kurang sehingga konsumen 

merasa kesulitan mengakses e-Banking. 

 Kehidupan menjadi lebih individualistis karena melakukan 

transaksi tanpa kontak langsung dan tanpa sosialisasi. 

4.3.5. Tahapan/Proses Dalam Mengakses e-Banking Untuk Melakukan 

transaksi 

Dalam melakukan transaksi melalui e-Banking ada tahapan/proses yang 

harus dilalui sampai dengan terjadinya proses transaksi. Berikut ini adalah 

tahapan dalam mengakses e-Banking untuk melakukan transaksi. 
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Keterangan :  

                Bagan 4.2.  
Tahapan/Proses Akses e-Banking Untuk Melakukan Transaksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akses Internet 
e-Banking 

Masukkan 6 
digit nomor 

PIN BNI Card 

Masukkan 
User ID dan 

Password 
Aktivasi (ATM) 

Langkah Aktivasi : 
1. Ketik No.kartu ATM BNI 

 yang digunakan saat registrasi 
2. Ketik PIN registrasi BNI e-Banking 

3. Klik “ lanjut” 

4. Bacalah syarat dan ketentuan dengan teliti 

5. Silahan mencentang kotak persetujuan  

dan klik “lanjut”  
dan klik “batal” jika tidak setuju 

6. Klik “lanjut” 

7. Masukkan User ID, password BNI e-Banking  

dan e-mail 
8. Klik “proses” 

9. Selesai 

 

Menu: 
registrasi               

E-Channel 
Registrasi 
BNI Card 

Pilihan 
layanan 
transaksi 

Financial 
(pembayaran 

tagihan pembelian 
voucher) 

 

Non Financial 

cek saldo, ganti  
(password,daftar 
pembayaran ,dll) 

 

BNI e–secure 
untuk 

transaksi 
Financial 
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Tahap I 

1. Langkah pertama yang dapat dilakukan dalam melakukan transaksi adalah 

dengan melakukan registrasi. Registrasi dilakukan dengan menggunakan 

BNI Card. Melalui menu yang terdapat dalam mesin ATM maka pilihla  

”Registrasi E-Channel”, dan buat 6 angka PIN Registrasi BNI Internet 

Banking. 

2. Registrasi akan diproses dan tunggu sampai selesai sehingga mendapatkan 

struk registrasi. 

Tahap II 

1. Bagi nasabah yang baru bergabung dalam penggunaan layanan e-Banking 

maka nasabah harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. 

2. Berikut ini adalah penjelasan mekanisme Aktivasi BNI Internet Banking.: 

Sebelum masuk tahap ini, nasabah  perlu menyiapkan: 

 16 Digit angka yang tertera pada BNI Card atau ATM BNI anda  

 Alamat email aktif  

 6 digit PIN registrasi Internet Banking BNI  

 Username Internet Banking, 7-12 karakter kombinasi huruf dan 4 

angka. mis: masanam7577  

 Password Internet Banking, minimal 6 -12 karakter kombinasi 

huruf dan angka. mis: indahnya58  

3. Setelah semua disiapkan sekarang buka Internet Banking BNI dan klik 

menu login di sebelah kiri (atas). 
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4. Sekarang masuk pada halaman Login pilih personal atau corporate sesuai 

dengan akun BNI yang di miliki. Kemudian dengan mengklik anda meng 

klik login adalah https://ibank.bni.co.id/ anda akan masuk ke halaman 

awal aktivasi. 

            

5. Selanjutnya, klik di tulisan merah klik di SINI untuk masuk halaman 

aktivasi Internet Banking BNI.  

PERHATIAN: Periksa address bar anda, dan pastikan anda masuk di situs 

BNI yang asli dengan alamat yang muncul https://ibank.bni.co.id/ 

directRetail/ibank ……dst (untuk user individual). 
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6. Masukkan 16 digit nomor di kartu ATM BNI/BNI Card, dan 6 digit 

PIN saat registrasi di ATM. Pastikan agar nasabah tidak lupa, karena jika 

lupa maka harus mengulang  dengan langkah yang sama dan masukkan 6 

Digit PIN baru.. Setelah mengisi form, Klik “Lanjutkan”. 

7. Akan muncul halaman syarat dan ketentuan, baca lalu klik “setuju” di 

bagian bawah. Sekarang masuk halaman pengisian, masukkan username 

dan password yang sudah anda siapkan, tunggu beberapa saat dan Internet 

Banking BNI anda telah aktif, Login kembali dengan username dan 

password baru anda. 

8. Setelah proses aktivasi maka transaksi dengan menggunakan e-Banking 

dapat dilaksanakan. Gunakan User ID dan Password untuk login pada 

Layanan BNI Internet Banking dan langsung dapat melakukan transaksi 

non finansial seperti informasi saldo dan mutasi rekening.  

9. Untuk bisa melakukan transfer dana, membayar tagihan dan transaksi 

finansial lainnya, Anda harus memiliki BNI e-Secure yaitu alat pengaman 

tambahan (token) untuk menghasilkan kombinasi angka yang selalu 

berubah (dynamic PIN)  
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Gambar 4.3 

Font Pengisian Transfer Melalui e-Banking 

 

4.3.6. Kendala Penerapan e-Banking 

Sebagaimana pertanyaan terbuka yang telah diajukan kepada responden 

(sampel) penelitian tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan e-Banking 

dalam mleakukan transaksi, peneliti mendapatkan beberapa jawaban dari 

responden (sampel) penelitian tentang berbagai kendala yang dikeluhkan.  

Kendala-kendala yang dirasakan oleh nasabah dalam proses transaksi 

menggunakan e-Banking adalah sebagai berikut : 

- Kurangnya penjelasan tentang prosedur dalam melakukan transaksi. 

- Apabila koneksi dari server melambat ataupun putus biasanya proses 

transaksi akan memerlukan waktu yang lebih lama dan harus melakukan 

transaksi ulang. 

- Akses internet lama dan mahal. 

- Keamanan dalam bertransaksi kurang terjamin sehingga nasabah ragu 

dalam melanjutkan transaksi. 
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- Kurangnya kepercayaan kepada perusahaan penyedia layanan e-Banking. 

- Kemampuan bahasa Inggris nasabah kurang sehingga nasabah merasa 

kesulitan mengakses e-Banking.  

- Akses masuk website e-Banking cukup lama. 

Kendala yang ada dalam penerapan e-Banking dalam melakukan transaksi 

merupakan suatu tantangan bagi perusahaan penyedia layanan e-Banking untuk 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan meminimalisir kendala-kendala 

yang dihadapi nasabah. Dalam hal ini responden (sampel) penelitian sebagai 

pengguna e-Banking juga menyampaikan jawaban terkait pertanyaan dalam 

kuesioner tentang bagaimana mengantisipasi resiko-resiko yang akan dihadapi 

untuk meminimalkan kendala yang dihadapi.  

Berikut adalah jawaban dari responden (sampel) penelitian mengenai 

antisipasi resiko yang dilakukan responden (sampel) penelitian : 

- Alamat website dan alamat kantor penyedia layanan e-Banking harus 

jelas. 

- Mencari legalitas keberadaan e-Banking. 

- Mencatat nomor customer service yang dapat dihubungi yang tercantum 

dalam website. 

- Mencari informasi tentang kebijakan yang ditetapkan penyedia layanan         

e-Banking bagi nasabah mengenai resiko yang mungkin terjadi selama 

proses transaksi sampai penerimaan barang. 
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Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan responden 

(sampel) penelitian mengenai antisipasi resiko dalam melakukan transaksi melalui 

e-Banking, responden (sampel) penelitian sebagai nasabah menunjukkan bahwa 

nasabah menginginkan suatu legalitas yang dapat melindungi keamanan dan hak-

hak nasabah dalam melakukan transaksi di dunia maya. Dalam hal ini diperlukan 

campur tangan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan tersebut. Salah satu 

bentuk usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-

Undang tentang kejahatan dunia maya (Cyber Crime) untuk memberikan 

perlindungan serta rasa aman bagi nasabah dalam memanfaatkan e-Banking 

sebagai media dalam melakukan transaksi pembelian. 

4.3.7. Harapan Nasabah Dalam Penerapan e-Banking. 

Penerapan e-Banking sebagai service development perbankan memberikan 

beberapa harapan dari nasabah yang telah melakukan transaksi melalui media ini. 

Harapan-harapan nasabah dalam rangka untuk memperbaiki e-Banking ke 

depannya di antaranya adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan pengamanan dalam mengakses dan proses pembayaran 

transaksi. 

- Lebih disosialisasikan ke seluruh kalangan masyarakat. 

- Ke depannya perusahaan penyedia layanan e-Banking lebih meningkatkan 

keamanan situsnya dan mencantumkan lisensi maupun serfikat keamanan 

agar nasabah lebih percaya dan bersedia melakukan transaksi. 

- Akses internet lebih cepat dan tidak terlalu mahal untuk layanan private 

internet connection. 
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4.4. Implikasi Penelitian 

Internet awalnya dipromosikan pada tahun 1997 untuk digunakan secara 

komersial, sejak saat itulah internet berkembang sebagai sebuah teknologi baru 

dan media baru yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. 

Perkembangan internet yang semakin pesat membuka lahan bisnis baru bagi 

masyarakat dunia termasuk peluang baru dalam bidang pemasaran yaitu dalam 

melakukan transaksi melalui internet yang kemudian lazim disebut  e-Business 

atau e-Banking. e-Banking menjadi sebuah pencapaian baru dalam dunia 

pemasaran yang sangat mempengaruhi dunia bisnis baik itu bagi perusahaan 

perbankan maupun nasabah.e-Banking menawarkan keunggulan-keunggulan 

yang belum mampu ditawarkan yaitu service development perbankan yang sangat 

menguntungkan bagi perusahaan perbankan maupun  nasabah. Berdasarkan 

analisis dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa penerapan e-Banking 

pada nasabah dalam kegiatan transaksi Financial dan Non Financial sejak tahun 

2007 selalu mengalami pertambahan yang sangat memuaskan.  

Dari data responden (sampel) penelitian yang telah menerapkan e-Banking 

sebagai media transaksi peneliti memperoleh gambaran yakni : responden 

(sampel) penelitian yang telah memanfaatkan e-Banking ≥2tahun sebesar 24%, 

1,1-1,9 tahun sebesar 4%, dan yang memanfaatkan ≤1 tahun sebesar 72%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pengguna e-Banking semakin meningkat 

dan service development perbankan untuk transaksi Financial  dan Non Financial 

ini semakin diminati oleh Nasabah Bank BNI Kantor Cabang Utama Malang 

sebagai responden (sampel) penelitian untuk melakukan kegiatan transaksi. 
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e-Banking dalam kegiatan pemasaran untuk transaksi Financial  dan Non 

Financial memberikan berbagai keunggulan kompetitif tersendiri yang 

ditawarkan bagi Nasabah dengan jangkauan yang luas, kekayaan informasi yang 

diberikan oleh situs penyedia layanan e-Banking tentang transaksi Financial  dan 

Non Financial secara detail menjadikan Nasabah semakin yakin dalam melakukan 

transaksi sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.  

Berdasarkan pada produk yang dihasilkan, PT.Bank BNI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Malang adalah perusahaan yang menghasilkan jasa. Sesuai 

dengan pengertian jasa menurut Adrian Payne (2000:6) yaitu : 

 “ jasa merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah 
elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, 
yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan 
barang-barang milik dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan 
atau perubahan dalam kondisi dapat saja muncul dan produksi 
suatu jasa dapat saja memiliki atau bisa juga tidak mempunyai 
kaitan dengan produk fisiknya jasa “ 

Sesuai dengan pengertian di atas, yang dimaksud dengan jasa adalah 

adanya kegiatan transaksi melalui hubungan interaksi antara pihak penyedia jasa 

dengan pihak pengguna jasa. Namun, pada penerapan jasa layanan             e-

Banking antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa tidak terjadi 

kontak secara langsung, sehingga melalui penerapan e-Banking nasabah tidak 

dapat secara langsung menunjukkan rasa puas setelah memanfaatkan layanan 

tersebut. 
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Untuk lebih memahami tentang pentingnya kualitas pelayanan bagi 

nasabah terhadap suatu jasa maka, PT.Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Utama Malang harus berpedoman pada sepuluh dimensi kualitas jasa. Berikut ini 

akan dijelaskan sepuluh dimensi kualitas pelayanan sebagai dasar untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan pada nasabah PT.Bank BNI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Malang, yang terdiri dari : 

Tabel. 4.33 
Sepuluh Dimensi Kualitas Pelayanan 

No Dimensi Definisi 

1. Tangibles a. Penampilan dari fasilitas fisik, peralatan, 
personalia dan sarana komunikasi. 

2. 
Reliability b. Kemampuan untuk memberikan jasa yang 

diinginkan dengan akurat dan terpercaya. 

3. Responsiveness c. Kesediaan untuk melayani konsumen dan 
memberikan bantuan dengan cepat dan 
tanggap. 

4. Competence d. Menguasai pengetahuan dan kemampuan 
sesuai dengan ketentuan dalam memberikan 
pelayan. 

5. Courtesy e. Kesopanan, rasa hormat, bijaksana dan 
bersahabat kepada konsumen. 

6. Credibility f. Dapat dipercaya dan jujur dalam memberikan 
pelayanan. 

7. Security g. Bebas dari segala resiko, bahaya dan rasa 
kecewa. 

8. Access h. Dapat ditemui atau didatangi dengan mudah. 

9. 

 

Comunication 

 

i. Memberikan informasi kepada nasabah 
dengan menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti. 

10. Understanding the 

customer 

j. Berusaha untuk mengetahui apa yang 
dibutuhkan oleh konsumen. 
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Sumber : Arief, Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan (2007). 

Dilihat dari kesepuluh dimensi kualitas jasa tersebut, hampir semua dari 

kesepuluh dimensi telah di mliki oleh PT.Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Utama Malang. Berdasarkan pada penjelasan dimensi tersebut  penerapan 

e-Banking sebagai service development perbankan untuk transaksi Financial dan 

Non Financial sangat mengutamakan dimensi Security yaitu jaminan keamanan 

selama melakukan transaksi keuangan. Apabila nasabah PT.Bank BNI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Utama Malang telah merasa aman maka nasabah akan 

merasa nyaman menggunakan layanan e-Banking sehingga peningkatan terhadap 

pengguna layanan e-Banking  akan semakin meningkat. 

Dimensi kedua yang berkaitan dengan penerapan e-Banking adalah 

Responsiveness , dalam hal ini Responsiveness erat kaitannya dengan bagaimana 

layanan e-Banking  mampu memberikan bantuan pelayanan secara online dengan 

cepat,tepat dan mudah dalam aplikasi. Dengan kemudahan dan kepraktisan 

tersebut maka nasabah PT.Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama 

Malang akan semakin sering untuk memanfaatkan fasilitas e-Banking dalam 

berbagai kegiatan transaksi. 

Penerapan e-Banking dalam kegiatan pemasaran juga menemui berbagai 

kendala, kendala-kendala tersebut antara lain: 

a. Kurangnya penjelasan tentang prosedur dalam melakukan transaksi. 

b. Apabila koneksi dari server melambat ataupun putus biasanya proses 

transaksi akan memerlukan waktu yang lebih lama dan harus melakukan 

transaksi ulang. 

c. Akses internet lama dan mahal. 
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d. Keamanan dalam bertransaksi kurang terjamin sehingga nasabah ragu 

dalam melanjutkan transaksi. 

e. Kurangnya kepercayaan kepada perusahaan penyedia layanan e-Banking. 

f. Kemampuan bahasa Inggris nasabah kurang sehingga nasabah merasa 

kesulitan mengakses  e-Banking.  

g. Akses masuk website e-Banking cukup lama 

h. Masih kurangnya rasa aman ketika melakukan transaksi melalui internet, 

dimana banyak kejahatan baik itu berupa hacking dan carding. 

Berdasarkan bukunya, Philip Kotler (2005) menyatakan bahwa  : 

“ kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 
pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat “. 

Oleh karena itu PT.Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama 

Malang yang bergerak dalam usaha pelayanan untuk menciptakan kepuasan 

nasabah harus selalu memberi pelayan terbaik dan terus meningkatkan kualitas 

pelayanan melalui inovasi produk. Dalam hal ini PT.Bank BNI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Utama Malang telah berhasil melakukan inovasi produk yaitu 

dengan menghasilkan layanan perbankan secara online yang sangat bermanfaat 

untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi secara Financial dan Non 

Financial. 

Berdasarkan pengertian promosi menurut Kotler (2005:646) : 

“ Promosi penjualan adalah insentif yang cepat atau lambat 

menggerakkan orang untuk membeli atau mendapatkan, umumnya dalam 

jangka waktu pendek baik dalam bentuk uang maupun barang serta 

produk atau jasa”. 
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PT.Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Malang telah banyak 

melakukan kegiatan promosi dan layanan e-Banking termasuk dalam jenis 

periklanan dengan menggunakan media elektronik dengan menggunakan jaringan 

Internet dalam berbagai aktivitas transaksinya. Selain itu PT.Bank BNI (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Utama Malang juga telah melakukan penyempurnaan pada 

strategi bauran jasa yaitu dengan pengembangan jasa (Service Development) yaitu 

jasa baru atau jasa modifikasi dikembangkan dan dijual kepada pasar saat ini. 

Untuk lebih meningkatkan penerapan e-Banking dalam kegiatan 

pemasaran untuk transaksi Financial  dan Non Financial maka diperlukan suatu 

komitmen dari perusahaan perbankan penyedia layanan e-Banking dan 

pemerintah sebagai fasilitator terselenggaranya kegiatan perekonomian, 

khususnya kegiatan pemasaran untuk transaksi Financial  dan Non Financial 

melalui internet ini.  

Bentuk komitmen perusahaan sebagai penyedia layanan e-Banking antara 

lain: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan transaksi secara online selama 24 jam 

sesuai dengan janji yang disampaikan oleh pihak perusahaan perbankan. 

b. Selalu memberikan informasi yang tepat mengenai pelaksanaan/proses 

transaksi yang akan dilakukan melalui media internet. 

c. Memberikan respon/tanggapan yang cepat terhadap keluhan atas transaksi 

yang dilakukan oleh pelanggan.  

d. Menyediakan jaminan keamanan dalam penerapan e-Banking pada setiap 

transaksi Financial dan Non Financial. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan   

E-Banking adalah suatu bentuk sistem transaksi perbankan dalam bentuk 

layanan berbagai tarnsaksi Financial  dan transaksi Non Financial yang 

menggunakan kemajuan teknologi dan informasi yaitu media Internet sebagai 

media penghubung antara perusahaan perbankan degan nasabah yang berada 

dimana saja. Keunggulan e-Banking yang secara umum dapat digambarkan 

diantaranya yaitu jangkauan yang luas, kekayaan informasi yang diberikan pada 

diakses kapan saja dan dimana saja selama 24 jam dan selama 7 hari dalam 

seminggu.  Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, diantaranya : 

1.  Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: 

a. Terjadi peningkatan terhadap penerapan layanan akses e-Banking 

dalam  melakukan transaksi Financial maupu Non Financial 

melalui Internet. Untuk akses e-Banking dalam transaksi Financial  

dalam  kurun waktu pemanfaatan >2 tahun yaitu sebesar 24%. 

Sedangkan yang memanfaatkan selama kurun waktu <1 tahun 

sebesar 36%.  Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun 

pengguna e-Banking semakin meningkat dan media promosi 

pemasaran  online ini semakin digemari Nasabah Bank BNI dalam 

melakukan transaksi. 
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b. Nasabah Bank BNI semakin maju dan familiar dengan e-Banking 

dan berbagai keunggulan kompetitif e-Banking yang ditawarkan  

memberikan peluang ke depannya yang sangat besar bagi 

kemajuan perusahaan perbankan khususnya dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah. 

2.  Dilihat dari tabel Crosstabulation dapat diketahui bahwa: 

a. Penerapan e-Banking yang ada sampai saat ini lebih merupakan 

informasi dari pihak perusahaan perbankan yaitu Customer Service 

sebesar 36% , teman sebesar 24%, media sebesar 8% dan Saudara 

4%. Selebihnya adalah golongan nasabah yang tahu sendiri tentang  

e-Banking yaitu sebesar 28%. 

b. Di antara kedua jenis transaksi (Financial dan Non Financial) jenis 

transaksi yang paling banyak digunakan oleh nasabah dalam 

penerapan e-Banking adalah bervariasi. Penerapan akses e-

Banking untuk transaksi Financial yang dilakukan sebanyak 1 kali 

adalah sebesar 72% dan akses e-Banking untuk transaksi Non 

Financial adalah sebesar 24%. Sedangkan penerapan akses e-

Banking untuk transaksi Financial yang dilakukan sebanyak >2 

kali adalah sebesar 28% dan akses e-Banking untuk transaksi Non 

Financial adalah sebesar 76%.  Berdasarkan keterangan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa penerapan akses e-Banking untuk jenis 

transaksi Financial  lebih sering dimanfaatkan dengan frekuensi 1 

kali  sebesar 72% dan Non Financial lebih sering dimanfaatkan 

dengan frekuensi >2 kali sebesar 76%. 
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3.  Berdasarkan teori yang terkait dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pada dimensi kualitas pelayanan, dimensi yang dominan 

dimiliki oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Utama Malang dalam penerapan e-banking sebagai servive 

development perbankan untuk transaksi Financial dan transaksi 

Non Financial adalah Security yaitu adanya jaminan keamanan 

untuk melakukan transaksi perbankan. 

b. PT.Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Malang 

telah banyak melakukan kegiatan promosi dan layanan e-

Banking termasuk dalam jenis periklanan dengan 

menggunakan media elektronik dengan menggunakan jaringan 

Internet dalam berbagai aktivitas transaksinya. Selain itu 

PT.Bank BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Malang 

juga telah melakukan penyempurnaan pada strategi bauran jasa 

yaitu dengan pengembangan jasa (Service Development) yaitu 

jasa baru atau jasa modifikasi dikembangkan dan dijual kepada 

pasar saat ini. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti perlu memberikan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan perusahaan penyedia layanan e-Banking untuk 

memberikan pelayanan transaksi yang baik dan pemerintah sebagai pelindung 

bagi nasabah dan juga bagi nasabah sebagai pengguna demi berkembangnya 

penerapan e-Banking di masa mendatang.  

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan perbankan harus lebih berkomitmen untuk melakukan perbaikan 

dalam semua tahapan/proses pelaksanaan transaksi yang dilakukan nasabah 

seperti desain wesite/situs yang mudah digunakan dengan tampilan yang 

menarik, kecepatan dalam merespon transaksi yang dilakukan oleh nasaba. 

2. Pihak Bank BNI harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap adanya 

kejahatan melalui dunia maya dan mengantisipasi segala keluhan dan 

kemungkinan kejahatan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan 

kepuasan nasabah dalam penerapan layanan e-Banking. 

3. Sosialisasi tentang penerapan e-Banking terhadap masyarakat khususnya 

nasabah Bank BNI, sosilisasi ini dapat berupa penayangan iklan mengenai 

penerapan e-Banking dan pengenalan e-Banking sebagai media promosi 

pemasaran  online untuk berbagai transaksi yang dapat dilakukan dengan 

mudah, praktis, kapan saja dan dimana saja. 
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   Nomor Responden 

 

LAMPIRAN 1  

  KUISIONER 

Penelitian Tentang “ Penerapan e-banking sebagai Service Development 
Perbankan untuk transaksi Financial dan Non Financial ” (Pada Nasabah 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang). 

Oleh : Irtha Dhiyanti 

 

 Kuesioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
primer tentang   “ Penerapan e-banking sebagai Service Development Perbankan 
untuk transaksi Financial dan Non Financial ” (Pada Nasabah PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Malang). Hasil penelitian data 
primer yang sekaligus sebagai jawaban dari Saudara/Saudari sebagai pengguna 
layanan e-Banking sangat berguna sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan 
digunakan sebagai prasyarat penyelesaian studi di Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya.  

Peneliti sangat mengharapkan kesediaan Saudara/Saudari Bank BNI untuk 
menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan 
akan dijaga kerahasiaannya, atas kerja sama dan bantuan yang diberikan, peneliti 
mengucapkan terima kasih. 
 

Hormat kami, 
Peneliti 

 
 

Irtha Dhiyanti 
 
Identitas Pribadi Responden 
Isi dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 
menurut Saudara/Saudari ! 
 
1. Jenis Kelamin       :             laki-laki                      perempuan 
2. Umur        :     ………………………………………… 
3. Pekerjaan        :     ………………………………………... 
4. Pendidikan Terakhir  :         SMA/AMK/MAN            Sarjana S1         Lain-lain 
                    
                  Diploma                          Pasca Sarjana (S2)  
 
5. Pendapatan / uang saku Saudara/Saudari dalam satu bulan : 

< Rp.500.000-Rp.1.000.000  >Rp.   1.000.000-Rp.1.500.000 
>Rp.1.500.000-Rp.2.000.000  >Rp.2.000.000-Rp.2.500.000 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat Saudara/Saudari! 

1. Apa yang Saudara/Saudari ketahui tentang internet ? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

2. Apa yang Saudara/Saudari ketahui tentang e-Banking ? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

3. Menurut Saudara/Saudari, apa keunggulan yang ditawarkan e-Banking sebagai 

media transaksi online apabila dibandingkan dengan media transaksi yang lain? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
4. Menurut Saudara/Saudari, apa kelemahan yang disebabkan melalui penggunaan        

e-Banking sebagai media transaksi online? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
5. Sudah berapa lama Saudara/Saudari mengakses e-Banking untuk transaksi 

Saudara/Saudari inginkan ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

6. Dari mana Saudara/Saudari mendapatkan informasi tentang e-Banking ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

7. Dimana biasanya Saudara/Saudari mengakses e-Banking ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

8. Berapa kali Saudara/Saudari mengakses e-Banking untuk melakukan transaksi 

Financial? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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9. Berapa kali Saudara/Saudari mengakses e-Banking untuk melakukan transaksi 

Non Financial ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana tahapan/proses dalam  mengakses e-Banking untuk melakukan 

transaksi Financial dan Non Financial ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

11. Bagaimana menurut pendapat Saudara/Saudari mengenai penerapan e-Banking 

dalam melakukan transaksi Financial dan Non Financial ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 

12. Apa manfaat yang Saudara/Saudari rasakan setelah melakukan  transaksi dengan 

menggunakan e-Banking ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

13. Apa jenis transaksi yang biasa Saudara/Saudari lakukan dengan mengakses                 

e-Banking ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

…………………………………………….. 

14. Menurut pengalaman Saudara/Saudari dalam melakukan transaksi online melalui 

penerapan e-Banking adakah kendala yang ditemui? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

15. Dari penerapan e-Banking dalam  melayani transaksi secara online, apakah 

harapan Saudara/Saudari terhadap e-Banking untuk ke depannya ? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
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Lampiran Data Crosstabulation 
 

a. Statistics 

 
USIA

16 32,0 32,0 32,0
23 46,0 46,0 78,0
9 18,0 18,0 96,0
2 4,0 4,0 100,0

50 100,0 100,0

1
2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

JENIS KELAMIN

32 64,0 64,0 64,0
18 36,0 36,0 100,0
50 100,0 100,0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
PEKERJAAN

12 24,0 24,0 24,0
23 46,0 46,0 70,0
12 24,0 24,0 94,0

3 6,0 6,0 100,0
50 100,0 100,0

1
2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
PENDAPATAN

11 22,0 22,0 22,0
25 50,0 50,0 72,0
11 22,0 22,0 94,0
3 6,0 6,0 100,0

50 100,0 100,0

1
2
3
4
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

TINGKAT PENDIDIKAN

34 68,0 68,0 68,0
1 2,0 2,0 70,0

13 26,0 26,0 96,0
1 2,0 2,0 98,0
1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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LAMA PEMANFAATAN

35 70,0 70,0 70,0
2 4,0 4,0 74,0

12 24,0 24,0 98,0
1 2,0 2,0 100,0

50 100,0 100,0

1
2
3
11
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

SUMBER INFORMASI

14 28,0 28,0 28,0
12 24,0 24,0 52,0
18 36,0 36,0 88,0
2 4,0 4,0 92,0
4 8,0 8,0 100,0

50 100,0 100,0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

  LOKASI INFORMASI 
 

  
Frequen

cy Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1 6 12,0 12,0 12,0 
  2 11 22,0 22,0 34,0 
  3 26 52,0 52,0 86,0 
  4 7 14,0 14,0 100,0 
  Total 50 100,0 100,0   
      

FREKUENSI AKSES FINANCIAL

36 72,0 72,0 72,0
14 28,0 28,0 100,0
50 100,0 100,0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL

12 24,0 24,0 24,0
38 76,0 76,0 100,0
50 100,0 100,0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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b. Crosstabs 

 
USIA * SUMBER INFORMASI Crosstabulation

8 2 4 1 1 16

57,1% 16,7% 22,2% 50,0% 25,0% 32,0%

4 4 13 1 1 23

28,6% 33,3% 72,2% 50,0% 25,0% 46,0%

1 5 1 0 2 9

7,1% 41,7% 5,6% ,0% 50,0% 18,0%

1 1 0 0 0 2

7,1% 8,3% ,0% ,0% ,0% 4,0%

14 12 18 2 4 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI

1

2

3

4

USIA

Total

1 2 3 4 5
SUMBER INFORMASI

Total

 
 

USIA * LOKASI INFORMASI Crosstabulation

3 0 11 2 16

50,0% ,0% 42,3% 28,6% 32,0%

3 4 11 5 23

50,0% 36,4% 42,3% 71,4% 46,0%

0 5 4 0 9

,0% 45,5% 15,4% ,0% 18,0%

0 2 0 0 2

,0% 18,2% ,0% ,0% 4,0%

6 11 26 7 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI

1

2

3

4

USIA

Total

1 2 3 4
LOKASI INFORMASI

Total
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USIA * FREKUENSI AKSES FINANCIAL Crosstabulation

11 5 16

30,6% 35,7% 32,0%

17 6 23

47,2% 42,9% 46,0%

7 2 9

19,4% 14,3% 18,0%

1 1 2

2,8% 7,1% 4,0%

36 14 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL

1

2

3

4

USIA

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
FINANCIAL

Total

 
 

       

USIA * FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL Crosstabulation

3 13 16

25,0% 34,2% 32,0%

5 18 23

41,7% 47,4% 46,0%

4 5 9

33,3% 13,2% 18,0%

0 2 2

,0% 5,3% 4,0%

12 38 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL

1

2

3

4

USIA

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
NON FINANCIAL

Total
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JENIS KELAMIN * LAMA PEMANFAATAN Crosstabulation

21 1 9 1 32

60,0% 50,0% 75,0% 100,0% 64,0%

14 1 3 0 18

40,0% 50,0% 25,0% ,0% 36,0%

35 2 12 1 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN

1

2

JENIS KELAMIN

Total

1 2 3 11
LAMA PEMANFAATAN

Total

 
 
 

JENIS KELAMIN * SUMBER INFORMASI Crosstabulation

8 3 16 1 4 32

57,1% 25,0% 88,9% 50,0% 100,0% 64,0%

6 9 2 1 0 18

42,9% 75,0% 11,1% 50,0% ,0% 36,0%

14 12 18 2 4 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI

1

2

JENIS KELAMIN

Total

1 2 3 4 5
SUMBER INFORMASI

Total

 
 
 

JENIS KELAMIN * LOKASI INFORMASI Crosstabulation

4 8 13 7 32

66,7% 72,7% 50,0% 100,0% 64,0%

2 3 13 0 18

33,3% 27,3% 50,0% ,0% 36,0%

6 11 26 7 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI

1

2

JENIS KELAMIN

Total

1 2 3 4
LOKASI INFORMASI

Total
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JENIS KELAMIN * FREKUENSI AKSES FINANCIAL Crosstabulation

22 10 32

61,1% 71,4% 64,0%

14 4 18

38,9% 28,6% 36,0%

36 14 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL

1

2

JENIS KELAMIN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
FINANCIAL

Total

 
 

JENIS KELAMIN * FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL Crosstabulation

7 25 32

58,3% 65,8% 64,0%

5 13 18

41,7% 34,2% 36,0%

12 38 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL

1

2

JENIS KELAMIN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
NON FINANCIAL

Total

 
 

TINGKAT PENDIDIKAN * LAMA PEMANFAATAN Crosstabulation

30 0 3 1 34

85,7% ,0% 25,0% 100,0% 68,0%

1 0 0 0 1

2,9% ,0% ,0% ,0% 2,0%

4 1 8 0 13

11,4% 50,0% 66,7% ,0% 26,0%

0 1 0 0 1

,0% 50,0% ,0% ,0% 2,0%

0 0 1 0 1

,0% ,0% 8,3% ,0% 2,0%

35 2 12 1 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN

1

2

3

4

5

TINGKAT
PENDIDIKAN

Total

1 2 3 11
LAMA PEMANFAATAN

Total
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TINGKAT PENDIDIKAN * SUMBER INFORMASI Crosstabulation

9 7 14 2 2 34

64,3% 58,3% 77,8% 100,0% 50,0% 68,0%

0 0 1 0 0 1

,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% 2,0%

3 5 3 0 2 13

21,4% 41,7% 16,7% ,0% 50,0% 26,0%

1 0 0 0 0 1

7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0%

1 0 0 0 0 1

7,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,0%

14 12 18 2 4 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI

1

2

3

4

5

TINGKAT
PENDIDIKAN

Total

1 2 3 4 5
SUMBER INFORMASI

Total

 
 

TINGKAT PENDIDIKAN * LOKASI INFORMASI Crosstabulation

6 1 20 7 34

100,0% 9,1% 76,9% 100,0% 68,0%

0 0 1 0 1

,0% ,0% 3,8% ,0% 2,0%

0 8 5 0 13

,0% 72,7% 19,2% ,0% 26,0%

0 1 0 0 1

,0% 9,1% ,0% ,0% 2,0%

0 1 0 0 1

,0% 9,1% ,0% ,0% 2,0%

6 11 26 7 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI

1

2

3

4

5

TINGKAT
PENDIDIKAN

Total

1 2 3 4
LOKASI INFORMASI

Total
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TINGKAT PENDIDIKAN * FREKUENSI AKSES FINANCIAL Crosstabulation

23 11 34

63,9% 78,6% 68,0%

1 0 1

2,8% ,0% 2,0%

11 2 13

30,6% 14,3% 26,0%

1 0 1

2,8% ,0% 2,0%

0 1 1

,0% 7,1% 2,0%

36 14 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL

1

2

3

4

5

TINGKAT
PENDIDIKAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
FINANCIAL

Total

 
 

TINGKAT PENDIDIKAN * FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL Crosstabulation

7 27 34

58,3% 71,1% 68,0%

1 0 1

8,3% ,0% 2,0%

4 9 13

33,3% 23,7% 26,0%

0 1 1

,0% 2,6% 2,0%

0 1 1

,0% 2,6% 2,0%

12 38 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL

1

2

3

4

5

TINGKAT
PENDIDIKAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
NON FINANCIAL

Total
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PENDAPATAN * LAMA PEMANFAATAN Crosstabulation

10 0 1 0 11

28,6% ,0% 8,3% ,0% 22,0%

21 0 3 1 25

60,0% ,0% 25,0% 100,0% 50,0%

4 1 6 0 11

11,4% 50,0% 50,0% ,0% 22,0%

0 1 2 0 3

,0% 50,0% 16,7% ,0% 6,0%

35 2 12 1 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN

1

2

3

4

PENDAPATAN

Total

1 2 3 11
LAMA PEMANFAATAN

Total

 
 

PENDAPATAN * SUMBER INFORMASI Crosstabulation

4 3 3 1 0 11

28,6% 25,0% 16,7% 50,0% ,0% 22,0%

5 4 12 1 3 25

35,7% 33,3% 66,7% 50,0% 75,0% 50,0%

3 4 3 0 1 11

21,4% 33,3% 16,7% ,0% 25,0% 22,0%

2 1 0 0 0 3

14,3% 8,3% ,0% ,0% ,0% 6,0%

14 12 18 2 4 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI

1

2

3

4

PENDAPATAN

Total

1 2 3 4 5
SUMBER INFORMASI

Total
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PENDAPATAN * LOKASI INFORMASI Crosstabulation

4 1 6 0 11

66,7% 9,1% 23,1% ,0% 22,0%

2 1 15 7 25

33,3% 9,1% 57,7% 100,0% 50,0%

0 7 4 0 11

,0% 63,6% 15,4% ,0% 22,0%

0 2 1 0 3

,0% 18,2% 3,8% ,0% 6,0%

6 11 26 7 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI

1

2

3

4

PENDAPATAN

Total

1 2 3 4
LOKASI INFORMASI

Total

 
 

PENDAPATAN * FREKUENSI AKSES FINANCIAL Crosstabulation

7 4 11

19,4% 28,6% 22,0%

18 7 25

50,0% 50,0% 50,0%

9 2 11

25,0% 14,3% 22,0%

2 1 3

5,6% 7,1% 6,0%

36 14 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL

1

2

3

4

PENDAPATAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
FINANCIAL

Total
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PENDAPATAN * FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL Crosstabulation

3 8 11

25,0% 21,1% 22,0%

5 20 25

41,7% 52,6% 50,0%

3 8 11

25,0% 21,1% 22,0%

1 2 3

8,3% 5,3% 6,0%

12 38 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL

1

2

3

4

PENDAPATAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
NON FINANCIAL

Total

 
 
        

PEKERJAAN * LAMA PEMANFAATAN Crosstabulation

12 0 0 0 12

34,3% ,0% ,0% ,0% 24,0%

20 0 2 1 23

57,1% ,0% 16,7% 100,0% 46,0%

3 1 8 0 12

8,6% 50,0% 66,7% ,0% 24,0%

0 1 2 0 3

,0% 50,0% 16,7% ,0% 6,0%

35 2 12 1 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN
Count
% within LAMA
PEMANFAATAN

1

2

3

4

PEKERJAAN

Total

1 2 3 11
LAMA PEMANFAATAN

Total
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PEKERJAAN * SUMBER INFORMASI Crosstabulation

6 1 3 1 1 12

42,9% 8,3% 16,7% 50,0% 25,0% 24,0%

3 6 12 1 1 23

21,4% 50,0% 66,7% 50,0% 25,0% 46,0%

3 4 3 0 2 12

21,4% 33,3% 16,7% ,0% 50,0% 24,0%

2 1 0 0 0 3

14,3% 8,3% ,0% ,0% ,0% 6,0%

14 12 18 2 4 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI
Count
% within SUMBER
INFORMASI

1

2

3

4

PEKERJAAN

Total

1 2 3 4 5
SUMBER INFORMASI

Total

 
 

PEKERJAAN * LOKASI INFORMASI Crosstabulation

3 0 8 1 12

50,0% ,0% 30,8% 14,3% 24,0%

3 0 14 6 23

50,0% ,0% 53,8% 85,7% 46,0%

0 8 4 0 12

,0% 72,7% 15,4% ,0% 24,0%

0 3 0 0 3

,0% 27,3% ,0% ,0% 6,0%

6 11 26 7 50

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI
Count
% within LOKASI
INFORMASI

1

2

3

4

PEKERJAAN

Total

1 2 3 4
LOKASI INFORMASI

Total
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PEKERJAAN * FREKUENSI AKSES FINANCIAL Crosstabulation

8 4 12

22,2% 28,6% 24,0%

17 6 23

47,2% 42,9% 46,0%

10 2 12

27,8% 14,3% 24,0%

1 2 3

2,8% 14,3% 6,0%

36 14 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES FINANCIAL

1

2

3

4

PEKERJAAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
FINANCIAL

Total

 
 
 

PEKERJAAN * FREKUENSI AKSES NON FINANCIAL Crosstabulation

2 10 12

16,7% 26,3% 24,0%

6 17 23

50,0% 44,7% 46,0%

4 8 12

33,3% 21,1% 24,0%

0 3 3

,0% 7,9% 6,0%

12 38 50

100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL
Count
% within FREKUENSI
AKSES NON FINANCIAL

1

2

3

4

PEKERJAAN

Total

1 2

FREKUENSI AKSES
NON FINANCIAL

Total
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana awal sejarah berdirinya PT.Bank BNI (Persero) Tbk ? 

2. Bagaimana bentuk struktur organisasi PT.Bank BNI (Persero) Tbk dan 

pembagian tugas masing-masing ? 

3. Berapa jumlah pegawai dan bagaimana tingkat pendidikannya.? 

4. Apa saja jenis produk yang ditawarkan oleh PT.Bank BNI (Persero) Tbk 

kepada nasabah ? 

5. Apa yang menjadi produk andalan PT.Bank BNI (Persero) Tbk ? 

6. Bagaimana cara pemasaran produk baru yang dimiliki PT.Bank BNI 

(Persero) Tbk? 

7. Sejak kapan layanan e-Banking mulai diterapkan ? 

8. Bagaimana penerapan e-Banking yang telah dilakukan ? 

9. Sejauh mana peranan layanan e-Banking dalam melayani transaksi Nasabah ? 

10. Kendala apa yang dihadapi oleh PT.Bank BNI (Persero) Tbk dalam 

menerapkan layanan  e-Banking ? 

11. Apa saja jenis transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan layanan              

e-Banking ? 

12. Apa saja yang menjadi media promosi yang digunakan oleh PT.Bank BNI 

(Persero) Tbk  dalam menerapkan layanan  e-Banking  ? 

13. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk dapat melakukan layanan e-Banking  

bagi Nasabah PT.Bank BNI (Persero) Tbk ? 

14. Bagaimana tahapan/proses dalam melakukan layanan e-Banking bagi 

Nasabah PT.Bank BNI (Persero) Tbk ? 

15. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan layanan e-Banking bagi Nasabah 

PT.Bank BNI (Persero) Tbk ? 

 

 


