
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Layanan Perbankan

Bank telah mempermudah nasabahnya dalam memenuhi kebutuhannya

dengan menawarkan jasa dan produk layananya. Suatu proses menciptakan dan

mempertukarkan produk dan jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan (Kasmir,

2005:63). Bank telah menyediakan layanan electronic banking (E-banking)

sebagai alternatif media untuk transaksi perbankan. Menurut FFIEC (2003) dalam

(Hermana.,dkk 2005), mendefmisikan E-banking sebagai pengiriman produk dan

jasa secara otomatis dan langsung kenasabah melalui saluran komunikasi

elektronik dan interaktif. E-banking mencakup sistem nasabah lembaga keuangan,

baik individu maupun perusahaan, untuk mengakses rekening, transaksi bisnis

atau memperoleh informasi mengenai produk dan jasa melalui jaringan umum

atau khusus, termasuk Internet. Berikut adalah penelitian yang dilakuan peneliti

sebelumnya terhadap layanan E-banking.

Penelitian Amin, Hanudin., Lada, Sudin., Ilamid, M. R.A., dan Tanakinjal,

G.H pada tahun 2005, dalam Luciana Spica Almilia dan Antomy Nova Giarta

PERSPEKTIF NASABAH PERBANKAN ATAS KEHADIRAN SMS

BANKING DAN WAP BANKING SEBAGAI SISTEM INFORMASI

PERBANKAN YANG BERNILAI TAMBAH penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kehadiran layanan SMS Banking ini

menyimpulkan bahwa perilaku mahasiswa berbeda berdasarkan umur, jenis

kelamin, pendidikan, agama dan tempat sekolah ketika menerima layanan SMS

Banking. Rendahnya tingkat pengertian atas manfaat SMS Banking, serta tingkat



pendidikan yang tinggi tidak bisa dijadikan acuan untuk digunakannya layanan

ini.

Penelitian yang dilakukan Gilang, PENGARUH PERSEPSI TEKNOLOGI

INFORMASI, KEMUDAHAN, RESIKO DAN FITUR LAYANAN TERHADAP

MINAT ULANG NASABAH BANK DALAM MENGGUNAKAN INTERNET

BANKING (Studi Pada Nasabah Bank BCA) di Semarang, menyimpulkan

bahwa variabel persepsi teknologi informasi mempunyai pengaruh positif

terhadap minat ulang nasabah menggunakan Internet banking, fitur layanan

mempunyai pengaruh yang kuat dengan variabel minat ulang nasabah

menggunakan internet banking.

Penelitian oleh Risna R, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PENERIMAAN NASABAH TERHADAP LAYANAN

INTERNET BANKING DISEMARANG: DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEOTANCE MODEL (TAM).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 110

responden sebagai sampel, dapat disimpulkan bahwa personalisasi

{personalization), aliansi jasa (alliance services), kredibilitas sumber (source

credibility), kompatibilitas (compatibility), keinovatifan teknologi (technology

innovativeness), kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap persepsi

manfaat (perceived usefulness) dan kefamiliaran tugas (task familiarity),

kemampuan akses ( accessibility), keinovatifan teknologi (technology

innovativeness), kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap persepsi

kemudahan (perceived ease of use) serta persepsi manfaat dan persepsi

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan.

Layanan E-banking ada bermacam-macam akan tetapi sesuai dengan judul

yang diangkat yaitu analisis pengaruh manfaat dan penggunaan terhadap layanan

Internet banking, SMS banking dan mesin ATM di kalangan mahasiswa UII,

mulai dari sini akan dijelaskan ketiga layanan tersebut.



a. Internet banking

Menurut OCC (1999) dalam (Hermana.dkk 2005). Internet banking adalah

sistem yang memungkinkan nasabah bank mengakses rekening dan informasi

umum mengenai produk dan jasa Bank melaiui personal computer (PC) atau

peralatan pintar lainnya. Cara bertransaksi dengan Internet banking yaitu dengan

log in kewehsite Bank yang bersangkutan, dengan begitu nasabah telah datang

kecabang bank Bank dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti

pembayaran listrik, kartu kredit, angsuran kredit, tiket pesawat, internet

berlangganan, transfer antar rekening, transfer antar bank dan kliring. Selain itu

nasabahjuga dapat mengecek saldo dan mutasi rekening.

b. SMS banking

Menurut website salah satu bank yang ada di UII, BANK MANDIRI dalam

artikelnya menjelaskan mandiri SMS adalah layanan perbankan elektronik untuk

mengakses rekening nasabah dengan menggunakan sarana ponsel atau handphone

sedang menurut situs provider indosat SMS banking adalah transaksi perbankan

secara mobile dengan berbasis SMS biasa tanpa enkripsi. Pengguna melakukan

transaksi perbankan tertentu dengan mengetik kata kunci (keyword) yang

dikirimkan ke kode tertentu sesuai dengan penyedia bank masing-masing secara

transparan. Cara menggunakan SMS banking cukup mudah yaitu misalkan

pembelian pulsa dengan ketik SMS dengan kode tertentu spasi nomor rekening

milik sendiri spasi nomor ponsel spasi nilai voucher lalu kirim ke nomor yang

telah disediakan Bank kemudian menunggu balasan dari SMS tersebut.

c. Mesin ATM

Menurut Lipis (1992) dalam (Noviyanto, 2010) sistm informasi

perbankan. Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu

magnetik yang berkode atau bersandi. Mesin ATM merupakan salah satu fasilitas

dari bank yang berfungsi bagi nasabah untuk melakukan transaksi elektronis

perbankan lewat mesin tersebut dengan memasukkan kartu khusus. Alat kasir



otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank, yang

sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan transaksi-transaksi perbankan rutin.

2.2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer maupun

sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan data kepada

pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang secara

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan melalui

dokumen atau arsip (Wahyuni,dkk., 2006).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini mencakup dua metode yaitu

metode kuesioner yang merupakan sumber data primer dan metode

wawancara/interview yang merupakan sumber data sekunder (Achmadi,dkk.,

2009).

a. Metode kuesioner

Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan

mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data,

angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi yang

diselidiki), terutama pada penelitian survei. Tujuan dilakukan angket atau

kuesioner adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan

penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan dalam mana duaorang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara

ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun

mempengaruhi responden.



2.2.2 Teori Analisis Data

Saat merencanakan penelitian, peneliti harus sudah mempersiapkan teknik

analisis data yang akan digunakan seperti pemeriksaan data, pembuatan kode dan

penyususan tabel. Analisis data bertujuan agar peneliti memperoleh karateristik

dan persyaratan analisis yang diperlukan secara efektif (Wahyuni,dkk.,2006).

Analisis hubungan adalah bentuk analisi variabel (data) penelitian untuk

mengetahui derajat atau kekuatan hubungan bentuk atau arah hubungan, diantara

variabel-variabel dan besarnya pengaruh variabel yang satu (variabel bebas,

variabel independen) terhadap variabel lainnya (variabel terikat, variabel

dependen) dan teknik yang digunakan dalam analisis hubungan meliputi analisis

korelasi (koefisien korelasi) (Hasan, 2004).

Koefisien penentuan atau koefisien determinasi dan adapula analisis regresi,

baik untuk hubungan yang melbatkan hanya dua variabel maupun untuk hubungan

yang melibatkan lebih dari dua variabel. Koefisien Korelasi adalah indeks satu

bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, meliputi kekuatan

hubungan dan arah hubungan sedangkan koefisien penentu atau Koefisien

Determinasi (KD) adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengetahui

besarnya sumbangan sebuah variabel atau lebih (variabel bebas) terhadap variasi

(naik/turunnya) variasi yang lain (variabel terikat). Rumus untuk Koefisien

Penentu adalah KP = KD2 x 100% (Hasan,2004). Analisis data di bagi menjadi
dua analisis data deskriptif/kuantitatif dan analisis data kualitatif

(Wahyuni,dkk.,2006).

a. Analisis data Deskriptif/Kuantitatif

Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang

mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami.

Statisitk deskriptif hanya berhubungan dengan menguraikan atau memberikan

keterangan-keterangan mengenai suatu data keadaan atau fenomena. Analisis

deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi


