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BAB 2

TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan teori – teori dan telaah literatur yang berhubungan

dengan teori yang dipakai oleh peneliti. Pembahasan dalam bab ini secara

berurutan adalah pengertian Theory of Reasoned Action, Technology Acceptance

models, Theory of Planned behavior , Decomposed Theory of Planned Behavior,

perbedaan TRA, TAM, TPB dan Decomposed TPB.

2.1 Theory Of Reasoned Action (TRA)

Theory Of Reasoned Action, minat perilaku dalam menggunakan

teknologi menjelaskan bahwa sikap seseorang berdasarkan pada perilaku dan

norma subjektif. Sikap seseorang mengarah pada perilaku yang terdiri dari

kepercayaan dalam berperilaku (behavioral beliefs), penilaian konsekwensi atas

perilaku (asess the consequences of behavior), norma subjektif , normative

beliefs dan motivasi (Rilvari 2005). Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku

seseorang berada dibawah kendali individu itu sendiri dan dapat secara akurat

menjelaskan faktor yang mempengaruhi individu dalam mengadopsi teknologi

(Laukkanen 2005). Teori ini dikembangkan oleh Fishbein and Ajzen (1975),

diharapkan menjadi salah satu teori penting yang digunakan untuk menjelaskan

perilaku manusia.
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Model Theory of Reasoned Action ditunjukkan dalam gambar 2.1 berikut ini :

Sumber : Fishbein and Ajzen (1975)

Gambar 2.1
Model dasar Theory of Reasoned Action

2.2 Technology Acceptance Models (TAM)
Model Technology Acceptance Models (TAM) pertama kali diperkenalkan

oleh Davis pada tahun 1989. TAM merupakan adaptasi dari Theory Of  Reasoned

Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), dimana TAM

adalah teori untuk menjelaskan pengguna dalam penerimaan Informasi Teknologi

(IT) baru. Model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku

pengguna teknologi informasi dengan kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan

perilaku pengguna (user behavior relationship) sebagai faktor penjelasnya.

Menurut model ini, minat perilaku individu untuk mengadopsi bagian tertentu dari

suatu teknologi ditentukan oleh sikap seseorang terhadap penggunaan teknologi

tersebut.

Pengembangan TAM yaitu terdapat penambahan dua konstruk dalam

TRA, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan.
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Penerimaan teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk ini karena

keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang teruji secara empiris

(Davis 1989). Kedua konstruk ini secara bersamaan menentukan sikap

seseorang dalam penggunaan teknologi. Pada dasarnya persepsi kegunaan akan

berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Dengan menggunakan

konstruk tersebut TAM diharapkan dapat memberikan penjelasan atas

penerimaan pengguna sistem informasi terhadap sistem informasi itu sendiri

(Sulistiyarini 2012).

Model dasar TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989) digambarkan

pada gambar 2.2 berikut ini :

External
varibles

Perceived
usefullness

Perceived ease
of use

Attitude Behavioral
intention Actual usage

Sumber : Davis (1989)

Gambar 2.2
Model Dasar Technology Acceptance Model

2.3 Theory Of Planned Behavior ( TPB )

Theory Planned Behavior ( TPB ) merupakan pengembangan lebih lanjut

dari Theory Of Reasoned Action ( TRA ). Ajzan (1991), mengembangkan teori

TPB ini dengan menambahkan sebuah variabel yang belum ada di TRA, yaitu

variabel pengendalian persepsi perilaku (perceived behavioral control). Bentuk

dari TPB tampak sebagai berikut :
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Sumber: Ajzen,(1991).

Gambar 2.3
Model Theory of planned behavior

Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap

perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang

adalah minat untuk berperilaku. minat individu untuk menampilkan suatu perilaku

adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma

subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu

perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-

kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Jika seseorang mempersepsi

bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif, maka dapat

disimpulkan bahwa seseorang memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut.

Sebaliknya juga dapat dinyatakan bahwa jika suatu perilaku difikirkan negatif.

Orang-orang lain yang relevan memandang bahwa menampilkan perilaku

tersebut sebagai sesuatu yang positif dan seseorang tersebut termotivasi untuk

memenuhi harapan orang-orang lain yang relevan, maka itulah yang disebut

dengan norma subjektif yang positif. Begitu pula sebaliknya,orang-orang lain
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melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai sesuatu yang negatif dan

seseorang tersebut ingin memenuhi harapan orang-orang lain tersebut, hal itu

yang disebut dengan norma subjektif negatif. Sikap dan norma subjektif diukur

dengan skala (misalnya skala likert) menggunakan frase suka atau tidak suka,

baik atau buruk, dan setuju atau tidak setuju. Minat untuk menampilkan suatu

perilaku tergantung pada hasil pengukuran sikap dan norma subjektif. Hasil yang

positif mengindikasikan minat berperilaku.

Perbedaan utama antara TRA dan TPB adalah tambahan penentu minat

berperilaku yang ke tiga, yaitu persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku

ditentukan oleh dua faktor yaitu control beliefs (kepercayaan mengenai

kemampuan dalam mengendalikan) dan perceived power (persepsi mengenai

kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). Persepsi kontrol

perilaku mengindikasikan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh

bagaimana ia mempersepsi tingkat kesulitan atau kemudahan untuk

menampilkan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang memiliki control beliefs

yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada yang akan memfasilitasi suatu

perilaku, maka seseorang tersebut memiliki persepsi yang tinggi untuk mampu

mengendalikan suatu perilaku. Sebaliknya, seseorang tersebut akan memiliki

persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu perilaku jika ia memiliki

control beliefs yang kuat mengenai faktor-faktor yang menghambat perilaku.

Persepsi ini dapat mencerminkan pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap

situasi yang akan datang, dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di

sekitar individu.

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia

adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang
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mungkin baginya secara sistematis. Seseorang memikirkan implikasi dari

tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak

melakukan perilaku-perilaku tertentu.

Theory Planned Behavior dimulai dengan melihat minat berperilaku

sebagai antiseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya bahwa semakin kuat

minat seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan semakin

berhasil ia melakukannya. Minat adalah suatu fungsi dari kepercayaan dan atau

informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu

perilaku tertentu akan mengarahkan pada suatu hasil yang spesifik. Minat bisa

berubah karena waktu. Semakin lama jarak antara minat dan perilaku, semakin

besar kecenderungan terjadinya perubahan minat. Ajzen dan Fishbein (1995)

tidak hanya tertarik dalam hal meramalkan perilaku tetapi juga memahaminya,

mereka mulai mencoba untuk mengindentifikasi penentu-penentu dari minat

berperilaku. Ajzen dan Fishbein (1995) berteori bahwa minat adalah suatu fungsi

dari dua penentu utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif dari

perilaku.

Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari minat dalam

berperilaku. Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan

suatu perilaku tertentu. Kepercayaan-kepercayaan atau beliefs ini disebut

dengan behavioral beliefs. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan

suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap ditentukan oleh

kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan

suatu perilaku (behavioral beliefs), ditimbang berdasarkan hasil evaluasi

terhadap konsekuensinya (outcome evaluation). Sikap-sikap tersebut dipercaya
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memiliki pengaruh langsung terhadap minat berperilaku dan dihubungkan

dengan norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Norma subjektif juga diasumsikan sebagai suatu fungsi dari kepercayaan

yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan

suatu perilaku. Kepercayaan-kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma

subjektif disebut juga kepercayaan normatif (normative beliefs). Seorang individu

akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa

orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu.

Orang lain yang penting tersebut bisa pasangan, sahabat, dokter, dsb. Hal ini

diketahui dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk menilai

apakah orang-orang lain yang penting tadi cenderung akan setuju atau tidak

setuju jika akan menampilkan perilaku yang dimaksudkan.

Theory Planned Behavior memperhitungkan bahwa semua perilaku

tidaklah di bawah kendali dan bahwa perilaku-perilaku tersebut berada pada

suatu titik dalam suatu kontinum dari sepenuhnya di bawah kendali sampai

sepenuhnya di luar kendali. Individu mungkin memiliki kendali sepenuhnya ketika

tidak terdapat hambatan apapun untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam

keadaan ekstrim yang sebaliknya, mungkin sama sekali tidak terdapat

kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya

kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau ketrampilan. Faktor-faktor

pengendali tersebut terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor

internal antara lain ketrampilan, kemampuan, informasi, emosi, stres, dsb.

Faktor-faktor eksternal meliputi situasi dan faktor-faktor lingkungan.

Inti dari Theory Planned behavior adalah minat individu untuk melakukan

perilaku tertentu. Pada theory planned behavior, sikap dan norma subjektif
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terhadap perilaku dinyatakan memengaruhi minat, dan memasukkan unsur

pengendalian persepsi perilaku sebagai faktor tambahan yang memengaruhi

perilaku sebagai faktor yang memengaruhi minat konsumen. Menurut theory

planned behavior, tindakan individu pada perilaku tertentu ditentukan oleh minat

individu tersebut untuk melakukan perilaku Dharmmesta (1998) dalam (Asmarani

2012). Theory planned behavior menunjukkan bahwa tindakan manusia

diarahkan oleh tiga macam kepercayaan-kepercayaan yaitu kepercayaan-

kepercayaan perilaku (behavioral beliefs), kepercayaan-kepercayaan normatif

(normative beliefs), kepercayaan-kepercayaan kontrol (control beliefs).

2.4 Decomposed Theory Of Planned Behavior

Model teori kombinasi technology acceptance model atau theory planned

behavior ini sering juga disebut sebagai Decomposed Theory of Planned

Behavior yang menerangkan perilaku seseorang dengan konstruksi model multi

dimensional. Perbedaan model teori ini dengan model teori theory reasoned

action terletak pada faktor penentu sikap. Pada model Decomposed Theory Of

Planned Behavior menjelaskan bahwa sikap tidak hanya tergantung pada

persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan tetapi juga

dipengaruhi oleh kompatibilitas. Kompatibilitas disini didefinisikan sebagai sejauh

mana inovasi cocok dengan nilai – nilai yang dianut oleh adopter saat ini,

termasuk pengalaman penggunaan sebelumnya dan kebutuhan saat itu (Taylor

and Todd,1995). Perbedaan model ini dengan model theory planned behavior

ada 2 hal yang pertama norma – norma subjektif dipengaruhi oleh 2 hal yaitu

pengaruh oleh rekan sejawat dan pengaruh atasan. Yang kedua yaitu pengaruh

persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu persepsi keyakinan diri

sendiri (Self Efficiacy) atau keefektifitasan dan kondisi fasilitas seperti misalnya
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kecocokan dalam penggunaan fasilitas. Tidak adanya faktor – faktor pendukung

tersebut dapat menghasilkan kendala – kendala atau hambatan – hambatan

seseorang untuk menerima penggunaan suatu teknologi. Namun yang perlu

diketahui juga, bahwa kehadiran faktor – faktor ini tidak secara otomatis dapat

mendorong individu untuk menerima penggunaan suatu teknologi.

Perceived
usefullnes

Perceived
ease of use

Compatibility

Normative
influence

Efficacy

Faciliting
condition

Attitude

Subjective Norm

Perceived
Behavioral Control

Behavioral Intention Behavior

Sumber : Taylor and Todd (1995)

Gambar 2.4
Decomposed Theory Of planned behavior

2.5 Teori Keperilakuan Individu Dalam Sistem Informasi

Psikologi (psychology) pertama kali digunakan dalam karya dari Rudolf

Goeckel yang merupakan filosof dari German. Psikologi berasal dari kata Yunani

kuno yaitu psyche, yang berarti jiwa atau pikiran) dan ology yang berarti ilmu.
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Psikologi merupakan studi saintifik mengenai perilaku, kognisi, emosi, dan baisis

neurogikal bawah sadar dari suatu perilaku. Secara umum, psikologi diartikan

sebagai sains dari perilaku dan proses-proses mental yang mencoba

mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan aspek-aspek

dari perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan kegiatan-

kegiatan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami tujuan dari psikologi adalah

untuk mendeskripsikan (menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi),

menjelaskan (menceritakan mengapa terjadi seperti itu), memprediksi (mencoba

menduga dalam kondisi seperti apa perilaku terjadi), dan mengendalikan

(menjelaskan perubahan kondisi-kondisi atau batasan-batasan apa yang

diperlukan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau untuk mencapai

hasil yang diinginkan) perilaku dan proses-proses mental (Hartono:2007,4).

Pada awal mulanya macam-macam psikologi terdiri dari structuralism,

functionalism, psychodynamic psychology, behaviorism, dan gestalt psychology.

Salah satu aliran psikologi yang dipelajari dalam studi ini adalah behaviorism

atau behaviorisma. Hartono (2007:7) mengartikan behaviorisma sebagai aliran

psikologi yang mempelajari perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Aliran ini

berpendapat bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara saintific serta

menekankan pada respon perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Watson

(1913) dalam Hartono (2007:4) beragumentasi bahwa psikologi merupakan

sesuatu sains ilmiah yang objektif dan harus dapat diobservasi serta diukur.

Berfokus pada suatu yang dapat diobservasi dan diukur, aliran psikologi ini

menunjukkan bahwa perilaku adalah respon terhadap stimuli di lingkungan yang

dapat dipelajari.
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Sistem informasi keperilakuan menjelaskan tindakan-tindakan pemakai

sistem informasi dari sudut ilmu psikologi. Sistem informasi keperilakuan

mempelajari interaksi individual dengan sistem informasi di organisasi untuk

mendapatkan kinerja individual dan kinerja organisasi yang lebih baik. Hal

tersebut menjadikan sistem informasi keperilakuan dan sistem informasi

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Teori sistem informasi

keperilakuan dapat dibagi menjadi dua aliran penelitian. Pertama, memfokuskan

pada penerimaan, adopsi, dan penggunaan dari sistem teknologi informasi

(memfokuskan pada anteseden-anteseden perilaku oleh suatu perasaan dan

kognitif seperti model Decomposed Theory of Planned Behavior dan

memfokuskan pada anteseden-anteseden perilaku oleh suatu proses seperti

model coping model of user adaptation). Kedua, memfokuskan pada kesuksesan

implementasi di tingkat organisasi seperti model information success model oleh

DeLone dan McClean (Hartono: 2007, 14)

2.6 Sistem Informasi Akuntansi dan Prosedur Pengendalian perbankan

Sistem Akuntansi dengan metode dan catatan – catatan yang dibuat untuk

identifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi –

transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas asset dan

liabilities yang berkaitan (Bodnar:2002). Menurut Romney (2005)

pertanggungjawaban atas asset dan liabilities meliputi otorisasi dan kegiatan

yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta

catatan yang memadai, penjagaan asset dan pencatatannya yang memadai

serta pemeriksaan independen atas kinerja.

Kebijakan perbankan saat ini terhadap rekening tabungan dan giro yang

melakukan transaksi pengambilan dana dengan nilai tertentu secara langsung ke
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teller dibebankan biaya, hal ini merupakan langkah kebijakan yang bersifat

efisiensi kertas kerja atas catatan – catatan transaksi yang dirubah dari manual

ke otomatisasi di ATM dan efisiensi pola kerja pegawai di tingkat cabang

sekaligus perubahan pola otorisasi standar nilai transaksi yang diberikan pada

petugas bank khususnya teller dan customer service yang melakukan data entry

atas transaksi yang terjadi. Transaksi secara online dirasa mampu untuk

meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga pelaku otorisasi transaksi. Segregation

of duties dari rangkaian transaksi terlihat dari awal proses pembukaan rekening

dan permasalahan khusus yang diberikan kewenangannya pada customer

service yang melakukan input data setelah verifikasi data manual nasabah dan

terakhir dengan otorisasi dari kepala cabang, sedangkan teller hanya melakukan

kewenangan berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran atau transfer

dengan kendali pertama adalah kewajiban melakukan entry data melakui proses

verifikasi identitas nasabah dan data – data fisik dari jenis sumber dana seperti

check dan bilyet giro. Proses authentification dilakukan secara online untuk

transaksi pengambilan dana dengan menggunakan alat otentifikasi

menggunakan PIN (Personal Identification Number or Password) dalam magnetic

barcode pada kartu nasabah. Inherent risk yang ada dalam transaksi ini adalah

seandainya pihak teller tidak melaporkan kegiatan penerimaan dananya, namun

diantisipasi oleh adanya kewajiban entry dan validasi komputer sehingga akan

tercetak berupa printout dalam slip yang diberikan kembali pada nasabahnya

serta prosedur service berupa standar kerja teller berkewajiban menunjukkan

tanda vaidasi pada nasabah yang selesai bertransaksi. Pengendalian lain adalah

dari pemanfaatan sistem antrian secara online (online queing system) yang

mengeluarkan nomor urut, akan dicek terhadap kegiatan transaksinya, demikian
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juga bagian akuntansi dan internal audit melakukan proses penelaahan terhadap

perilaku – perilaku data yang tidak umum dan bantuan system software dalam

penyediaan exceptional log atas kriteria – kriteria data tertentu. Pemisahan fungsi

data capture dilakukan oleh customer service, dan fungsi data query dilakukan

oleh teller dengan melalui tahapan otentifikasi PIN dan password, validasi dan

otorisasi, rekonsiliasi data olleh akuntansi dan verifikasi data oleh internal audit.

Transaksi otomatis dengan realtime yang digunakan adalah transaksi melalui

ATM, transfer dan RTGS, dalam hal ini yang mempunyai nilai transaksi besar

adalah RTGS. Jenis transaksi ini dapat dilakukan melalui counter teller,ATM dan

electronic banking termasuk mobile banking. diawali dengan penggunaan

register melalui kartu ATM (PIN dan Password), untuk mendapatkan access id,

registering access id kemudian untuk melakukan transaksi harus menggunakan

token PIN (Pengacak PIN & Password), pembatasan transaksi diberikan secara

harian untuk transaksi melalui fasilitas ini. Kunci transaksi ini adalah pada lapisan

– lapisan Authentification selanjutnya yang berperan adalah proses otomatisasi

transaksi ke seluruh dunia dengan batasan jumlah saldo transaksi, pada tahap ini

sistem komputer yang bekerja dengan menggunakan security networking ke

seluruh jaringan perbankan dunia melalui monitoring data dari Bank Indonesia

serta fasilitas system software berupa identification control dan batch log (daftar

atau register per periode tertentu) disertai verifikasi rutin dari bagian internal

control akan memungkinkan proses pengecekan korektif dalam waktu yang

singkat. Bagian akuntansi dan internal audit melakukan peranan monitoring dan

verifikasi terhadap perilaku data yang abnormal terhadap perubahan saldo –

saldo transaksi.
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Transaksi yang berkaitan dengan bank lain seperti transfer dan kliring, dapat

dilakukan secara online pula paling tidak untuk transaksi kliring menggunakan

online batching yaitu dalam batas kelompok waktu tertentu untuk bertransaksi

secara online dengan Bank Indonesia melalui dokumen kliring elektronik yaitu

kliring otomatis, walaupun saat ini masih belum total paperless, namun masih

menggunakan warkat – warkat kliring yag dikirimkan secara batch di waktu

tertentu. Penggunaan kliring otomatis dari Bank Indonesia ini telah mampu

memotong waktu proses kliring secara manual. Proses dilakukan oleh bagian

kliring dengan melakukan data entry menggunakan alat endcode entry

melakukan entry – entry terhadap warkat – warkat kliring di cabangnya masing –

masing yang tersambung online dengan Bank Indonesia sehingga proses

pencairan dananyapun bisa dilakukan dengan cepat. Proses terhadap warkat

secara fisik, tetap dilakukan dengan pengiriman ke Bank Indonesia dengan

efisiensi waktu dan pola kerja yang jauh lebih efisien.

2.7 Risiko

Risiko adalah suatu keadaan uncertainty yang dipertimbangkan orang untuk

memutuskan atau tidak melakukan transaksi secara online. Dewasa ini,

masyarakat benar – benar mempertimbangkan jarak dan suasana inpersonal

dalam transaksi online dan infrastruktur global yang banyak mengandung unsur

resiko. Risiko didefinisikan sebagai perkiraan subyektif konsumen untuk

menderita kerugian dalam menerima hasil diinginkan (Pavlo, 2001). Menurut

Dowling dan Staelin dalam Pavlo (2001), apabila risiko meningkat dari sekedar

informasi sampai pada keputusan pembelian produk (transaksi), risiko

diasosiasikan dengan kepercayaan. Mobile Banking memiliki banyak risiko yang

dihadapi oleh nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Menurut Gewald
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dan Dibbern (2009) risiko merupakan faktor penting yang mempengaruhi adopsi

penggunaan teknologi mobile banking. Dalam penelitian ini indikator risiko dilihat

dari tindakan yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil risiko dari

penggunaan mobile banking,diharapkan tindakan yang dilakukan oleh bank untuk

memperkecil risiko akan berdampak positif pada perilaku nasabah dalam

menggunakan teknologi yang ditawarkan.

2.8 Sistim Teknologi Informasi Perbankan di Indonesia

Pengertian Teknologi sistem informasi adalah suatu sistem pengolahan

data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan

menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya.

Penggunaan teknologi sistem informasi adalah untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada nasabah.

2.8.1 Pemahaman tentang Perbankan

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting

perannya dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Karena melalui kegiatan

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani

berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Menurut

Undang – Undang republik indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 10 Tahun 1998,

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup takyat banyak. Sedangkan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990, pengertian bank

merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan
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penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna

membiayai investasi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa, bank sebagai

lembaga keuangan yang ada di dalam suatu negara yang kegiatannya

menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki

fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Pengertian lain bank adalah suatu

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa – jasa

dalam lau lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank sebagai lembaga keuangan, juga memiliki fungsi utama dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan adalah sebagai

penghimpun dan penyalur dana masyarakat (financial intermediary). Sedangkan

menurut Wijayanta dan Widyaningsih (2001), dalam menjalankan fungsinya,

bank juga harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Rentabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan

2. Likuiditas, yaitu kemampuan bank untuk melunasi kewajibannya pada

saat jatuh tempo

3. Solvabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya saat

bank tersebut dilikuidasi.

Selain fungsi utama, ada beberapa fungsi perbankan lainnya, antara lain :

a. Berdasarkan Perundang – undangan Pasal 3 UU No 7 Tahun 1992, yaitu:

1. Bank sebagai penyalur kredit, baik kredit produktif maupun kredit

konsumtif. Dana yang digunakan untuk menyalurkan kredit tersebut

berasal dari dana pihak ketiga, berupa tabungan, giro dan deposito

maupun dana bank itu sendiri.

2. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan

pembayaran
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3. Bank sebagai perantara lalu lintas moneter menjalankan funggsinya,

bank melakukan jasa pengiriman uang serta mengatur diskonto dan

inkaso.

Bank juga memiliki berbagai macam bentuk, pada awalnya bentuk bank

di Indonesia hanya terdiri dari Bank Pemerintah dan Bank Asing. Namun seiring

berkembangnya sektor perbankan di indonesia, bank di Indonesia terdiri atas

beberapa jenis, antara lain, Bank sentral , Bank Umum Konvensional, Bank

Pemerintah, Bank Swasta (Devisa dan Non Devisa), Bank Pembangunan

Daerah, Bank Asing, Bank Perkreditan Rakyat dan saat ini yang sedang

berkembang adalah Bank syariah.

2.8.2  Perkembangan Sistem Informasi Teknologi Perbankan

Sistem Informasi ataupun teknologi informasi merupakan suatu komponen

vital sebuah organisasi dalam mencapai keberhasilan. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi

perbankan yang sifatnya non tunai tanpa harus mendatangi lokasi kantor cabang

ataupun mesin ATM. Hampir seluruh bank di indonesia saat ini telah memiliki

layanan electronic banking (e-banking), terutama yang berbasis non kartu.

Melalui e-banking non kartu nasabah dapat melakukan transaksi secara cepat,

nyaman, aman, tersedia sepanjang waktu dan dapat dilakukan dimanapun.

Layanan e-banking tidak hanya memberi manfaat kepada nasabah tetapi juga

memberikan manfaat kepada bank. Bagi bank, manfaat yang paling terasa

adalah biaya per transaksi yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya

transaksi konvensional melalui kantor cabang dan ATM. Semakin besar jumlah

transaksi yang dilakukan melalui media e-banking, akan semakin besar

penghematan biaya yang diperoleh bank Dari sisi bank, melalui transaksi e-
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channel, bank bisa lebih banyak melakukan penghematan. Sebut saja biaya

investasi untuk satu cabang sekiranya mencapai Rp 1miliar, untuk satu ATM

sekitar USD 7000, atau EDC (Electronic Data capture) yang sekitar USD 300,

semua difasilitasi oleh bank. Sedangkan apabila bank memperkenalkan mobile

banking pada nasabah dan nasabah mau untuk menggunakannya justru

nasabahlah yang menyediakan biaya handset dan pulsa. Bank juga mampu

melakukan ekspansi bisnis secara lebih cepat dan efisien. Layanan e-banking

berbasis non kartu yang disediakan perbankan, yaitu phone banking, mobile

banking, sms banking dan internet banking telah mulai dikenal luas oleh

masyarakat indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Kadence

International di empat kota besar yaitu Jakarta, Medan, Makassar dan Surabaya

membuktikan bahwa mobile banking adalah jenis layanan perbankan yang paling

banyak digunakan oleh nasabah (67%), disusul oleh internet banking (54%), dan

phone banking (28%). Berdasarkan riset yang dihasilkan tersebut bahwa dalam

memilih layanan e-channel, selain reputasi bank, terdapat beberapa faktor utama

yang menjadi bahan pertimbangan nasabah yaitu : kecepatan akses, tingkat

keamanan, kemudahan registrasi dan mudah digunakan.

2.8.3 Mandiri Mobile

Pada awal Juli 2012 bank mandiri mengembangkan mandiri mobile,

Mandiri mobile adalah layanan mobile banking pada smartphone (Blackerry,

Android dan iPhone) dengan tampilan menu yang menarik dan mudah

digunakan. Dengan mandiri mobile dapat melakukan transaksi finansial (transfer,

pembayaran, pembelian, dll), transaksi non finansial (cek saldo, cek histori

transaksi, dll), informasi lokasi cabang atau ATM, informasi kurs dan fitur – fitur

menarik lainnya. Untuk menggunakan layanan mandiri mobile, nasabah hanya
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perlu mengaktifkan layanan mandiri sms kemudian mengunduh aplikasi mandiri

mobile pada aplikasi Blackberry APP world, Playstore, AppStore dan

GooglePlay. Selain itu aplikasi juga dapat diunduh dengan mengetik reg mobile

lalu kirim ke 3355. Hingga saat ini pengguna mandiri mobile semakin hari

semakin meningkat yaitu mencapai 57,1 juta transaksi (economy.okezone.com).

Dari sisi efisiensi, transaksi di mobile banking lebih murah dan semakin

mendorong nasabah untuk bertransaksi. Dari sisi bank juga, melalui transaksi e-

channel, bank bisa lebih banyak melakukan penghematan. Sebut saja biaya

investasi untuk satu cabang sekiranya mencapai Rp 1miliar, untuk satu ATM

sekitar USD 7000, atau EDC (Electronic Data capture) yang sekitar USD

300,semua difasilitasi oleh bank. Sedangkan apabila bank memperkenalkan

mobile banking pada nasabah dan nasabah mau untuk menggunakannya justru

nasabahlah yang menyediakan biaya handset dan pulsa.

2.8.4 BCA Mobile

Pada tahun 2014, 40% dari seluruh total nasabah BCA nya adalah

pengguna mobile banking. Semakin hari pengguna mobile banking semakin

banyak, perbandingan antara nasabah yang melakukan transaksi via ATM

dengan via e-Banking adalah 1:3. Pada awal tahun 2014 BCA berhasil mencatat

Rp 390 triliun untuk nasabah yang melakukan transaksi via mobile banking.

Kontribusi yang dapat diberikan kepada fee based income bank BCA pada awal

tahun 2014 atas transaksi mobile banking yaitu sebesar 30 % (www.bca.co.id).

Pengguna ponsel dan pengguna internet yang dari tahun ke tahun (300 juta

pengguna ponsel dan 70 juta pengguna internet )  terus meningkat membuat

BCA semakin terdorong untuk melakukan iinovasi dalam memberikan layanan

maksimal yang dapat diakses dengan lebih praktis oleh nasabah dan juga dalam
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upaya untuk meningkatkan efisiensi serta mendukung pemerintah dalam

membangun less cash society.

2.8.5 BRI Mobile

BRI mobile banking merupakan aplikasi baru dari BRI. Manfaat yang dapat

dinikmati para nasabah antara lain, dapat bertransaksi dengan lebih cepat,

singkat, aman dan dapat diakses tanpa batas (7 hari/24 jam). Aplikasi ini terdiri

dari beberapa sistem pelayanan e-banking dengan kelengkapan lainnya

menggunakan layanan internet. Aplikasi ini tersedia di beberapa jenis gadget,

seperti Blackberry, Android, IOS dan java. Aplikasi BRI mobile banking ini

menjamin transaksi yang aman dan otentik yakni melengkapinya dengan PIN

dan m-Token.

Transaksi – transaksi yang dapat dilakukan melalui BRI mobile banking

antara lain adalah :

1. Info saldo

2. Transfer dana baik sesama BRI maupun antar bank lain (tergabung

dalam jaringan ATM Bersama, Prima dan Link.

3. Pembelian produk – produk yang telah bekerja sama dengan BRI

Mobile Banking.

4. Pengisian pulsa kartu prabayar dan e-money.

5. Melakukan pembayaran untuk tagihan PLN, Telkom, kartu kredit,

tiket, pendidikan, zakat, infaq, cicilan dan beberapa pembayaran

lainnya.

6. Info lokasi ATM.
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Pengguna BRI Mobile Banking terus meningkat. Hal tersebut dilihat dari jumlah

pengguna, transaksi dan volume mobile banking. Jumlah pengguna mobile

banking BRI tercatat sebanyak 5,1 juta meningkat 58,7 persen menjadi 8,1 juta

pada kuartal 3 di tahun 2014. Sedangkan untuk transaksi melalui mobile banking

juga mengalami peningkatan yaitu naik sebanyak 67 % dari 57,7 juta menjadi

96,4 juta.

2.8.6 BII Mobile Banking

Dalam rangka menjawab kebutuhan dasar nasabah seiring dengan

populasi pengguna telepon selular di indonesia yang bertumbuh sangat pesat

dan juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbanka kepada

nasabah, maka saat ini BII telah mengembangkan suatu layanan perbankan

elektronis yang dapat diakses oleh seluruh nasabah pengguna kartu ATM / Debit

BII, yang dinamakan layanan mobile banking. BII Mobile Banking adalah layanan

elektronik perbankan dimana nasabah dapat memperoleh informasi perbankan

serta melakukan transaksi perbankan dengan memanfaatkan teknologi dari

telepon selular (handphone). Sehubungan dengan implementasi layanan BII

Mobile Banking tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut

1. Fungsi / fitur yang diimplementasikan oleh BII melalui layanan BII Mobile

Banking, meliputi :

a. Informasi saldo

b. Informasi mutasi rekening ( 4 transaksi )

c. Transfer online antar rekening BII

d. Transfer online ke bank lain ( ALTO, ATMB, Prima )
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e. Pembayaran tagihan : kartu kredit BII, telkom (speedy dan flexy

classy), telkomsel (kartu halo), indosat (matrix), XL Pascabayar,kartu

kredit citibank, kartu kredit HSBC,kartu kredit GE, PLN

f. Pembelian isi ulang hp

g. Informasi tagihan kartu kredit BII

h. Informasi kurs

i. Informasi suku bunga tabungan dan deposito

j. Informasi jasagiro

k. Layanan bantuan (help)

2. Jenis kartu BII yang dapat digunakan untuk transaksi adalah kartu atm /

debit bii

3. Rekening yang dapat digunakan untuk transaksi adalah rekening

tabungan atau giro dalam mata uang rupiah dan USD yang terhubung

sebagai rekening utama ( primary account ) ke kartu ATM atau Debit BII.

4. Ketentuan limit, tarif dan biaya transaksi melalui layanan BII Mobile

Banking mengacu pada ketentuan yang telah diatur.

5. Platform teknologi yang digunakan dalam layanan BII Mobile Banking

adalah :

1. SMS Plain dengan operator GSM ( Telkomsel, XL, Indosat ) dan

CDMA (Telkom flexy, Esia )

2. STK ( Sim Tools Kit ) dengan operator GSM ( Telkomsel kartu halo )

3. UMB Banking dengan operator GSM ( Telkomsel, Indosat )

4. Menu Java For Blackberry, Android, I-Phone dan Windows Phone

Seiring dengan diluncurkannya mobile banking pada tanggal 16 juni 2011,

maka dipandang perlu mengintegrasikan layanan – layanan ini dengan kartu
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ATM sebagai paket  layanan pembukaan rekening perorangan Tabungan atau

Giro BII dalam mata uang rupiah. Adapun tujuan paket layanan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Mendorong nasabah untuk memanfaatkan fasilitas BII Mobile Banking

sebagai sarana transaksi perbankan

2. Sejalan dengan rencana kerja dari centralized customer care yaitu

diimplementasikan pengalihan layanan informasi saldo secara system

dan tidak melalui layanan petugas call centre.

Dengan penambahan layanan ini, maka nasabah perorangan yang ingin memiliki

rekening perorangan baru Tabungan atau Giro BII diberi paket fasilitas yaitu :

1. Kartu ATM

2. Layanan BII Mobile Banking

Pengguna mobile banking Bank Internasional Indonesia dari tahun ke tahun

menunjukkan progress yang sangat baik. Pada tahun 2011 pengguna mobile

banking di surabaya hanya 2810 user, di tahun 2014 awal mengalami perubahan

cukup besar yaitu 5918 user (mengalami kenaikan  52,5%). Dengan adanya

kenaikan user pengguna mobile banking, berbanding lurus juga terhadap

kenaikan fee based income perusahaan  yaitu sebesar 74% (www.bii.co.id).

2.8.7 Peraturan Bank Indonesia Terkait Penggunaan E-Banking

Perkembangan statistik perbankan disatu sisi merupakan meningkatnya

peranan perbankan dalam perekonomian nasional. Tetapi disisi lain juga

menunjukkan tingkat persaingan bisnis di antara bank-bank di indonesia.

ketatnya persaingan antarbank dan semakin banyak bank yang menyediakan

layanan atau jasa mobile banking dari waktu ke waktu, menuntut perbankan

untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kepada
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masyarakat. Hal ini diikuti pula dengan semakin tinggi risiko yang akan timbul dari

kemajuan teknologi perbankan dalam hal penyediaan layanan mobile banking

tersebut. Oleh sebab itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terkait

dengan perkembangan teknologi e-banking melalui peraturan Bank indonesia

No.9/15/PBI/2007 tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam

Penggunaan Teknologi informasi Oleh Bank Umum. Mobile banking disini

disebutkan dengan istilah electronic banking. ketentuan pasal yang mengatur

secara khusus tentang electronic banking dalam peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/15/PBI/2007 tersebut adalah pasal 22 dan pasal 23.

Pasal 22 :
(1) Bank yang menyelenggarakan kegiatan Electronic Banking wajib

memenuhi ketentuan Bank indonesia yang berlaku.
(2) Bank harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk

Electronic banking dan pengamannya secara berkesinambungan.
Pasal 23 :

(1) Setiap rencana penerbitan produk Electronic Banking baru harus
dimuat dalam rencana bisnis bank.

(2) Setiap rencana penerbitan produk Electronic Banking yang bersifat
transaksionalwajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat
2(dua) bulan sebelum produk tersebut diterbitkan.

(3) Pelaporan rencana produk Electronic Banking sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berlaku bagi produk Electronic banking sepanjang
terdapat ketentuan bank Indonesia yang secara khusus mengatur
persyaratan persetujuan produk tersebut, dan seterusnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah dalam

penggunaan layanan electronic banking, undang – undang nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen juga dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan

electronic banking. dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah bank, dan

konsumen yang dimaksud adalah nasabah. Dari beberapa peraturan terkait e-

banking diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia khususnya bank

Indonesia sebagai bank yang melakukan pengawasan terhadap Bank – bank
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yang beroperasi di Indonesia, telah memberikan perhatian yang cukup terkait

pelaksanaan e-banking di Indonesia. perhatian tersebut ditunjukkan dengan

dikeluarkannya peraturan – peraturan terkait pelaksanaan e-banking baik bagi

bank yang menyelenggarakan maupun bagi nasabah yang memanfaatkan atau

menggunakan sistem tersebut.


