
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini perkembangan tekhnologi  informasi, 

telekomunikasi, dan internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia 

baru, interaksi baru, market place baru, dan sebuah jaringan bisnis yang 

tanpa batas. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi 

masyarakat, perusahaan maupun pemerintahan. Perkembangan teknologi 

informasi internet telah memberikan dampak positif bagi masyarakat 

Indonesia. Ditandai dengan banyaknya kalangan pengguna internet serta 

meluasnya jangkauan internet hingga ke pelosok (Rosadi, 2001). 

Perkembangan tekhnologi  informasi, telekomunikasi, dan interenet 

ini telah menciptakan jenis-jenis dan membuka peluang bagi dunia usaha 

dimana transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronika.  

Termasuk berubahnya strategi bisnis yaitu dengan menempatkan tekhnologi 

informasi sebagai unsur utama dalam pemberian jasa sehingga 

menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet. salah 

satu aplikasi yang menjadi perhatian adalah internet banking (Parlente, 

2013). 
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Internet Banking merupakan suatu pelayanan jasa bank yang 

memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, komunikasi  dan 

melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Dengan 

menggunakan internet banking nasabah dapat berinteraksi dengan Bank 

dimanapun berada dengan aman dan mudah.  Keamanan dan kemudahan 

yang ditawarkan oleh bank bagi nasabah adalah melalui layanan operasional 

yang sangat beragam guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah 

(Tampubolon, 2004). 

Salah satu bentuk layanan yang disediakan oleh bank untuk 

memudahkan nasabah melakukan transaksi ialah  layanan dapat diakses 

melalui ponsel seluler, laptop, tablet, komputer dan lain lain. Internet 

banking dijadikan sebagai alternatif media yang lebih praktis untuk 

melakukan transaksi perbankan, tanpa nasabah datang langsung ke bank 

atau ke ATM (Automatic Machine Teller), kecuali untuk transaksi setoran 

dan penarikan (Pranidana, 2009). 

PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank besar di 

Indonesia yang masih mempertahankan eksistensinya untuk mengikuti 

perkembangan tekhnologi berbasis perbankan dengan menerapkan layanan 

internet banking atau BRI iBank (Internet Banking BRI). Layanan internet 

banking BRI mulai diterapkan pada tahun 2007 dan eksistensinya masih 

bertahan hingga saat ini. Dengan jumlah nasabah yang banyak dan tersebar 

diseluruh pelosok indonesia  (Setyawan, 2015). 
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Banyaknya nasabah Bank Rakyat Indonesia tentu akan menjadi 

kontributor yang sangat penting dalam penggunaan layanan internet 

banking BRI, sehingga menarik untuk dilakukan suatu penelitian guna 

mengetahui kinerja layanan internet banking pada Bank Rakyat Indonesia. 

Hal ini penting karena hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk bagi 

industri perbankan, yaitu BRI dapat merumuskan strategi pemasaran guna 

menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif produk Internet banking di 

masa yang akan datang (Silvia, 2014). 

Tentu saja pengembangan inovasi layanan Internet Banking BRI 

perlu digali dan ditingkatkan, karena merupakan suatu bentuk alat promosi 

yang juga memberikan layanan produk yang dapat dijadikan sebagai 

keunggulan dalam mengantisipasi kebutuhan, keinginan, serta selera 

masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perubahan kondisi dini 

dan masa yang akan datang. Sehingga perusahaan mampu memberikan nilai 

tambah yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam upaya menjaring 

nasabah (Amijaya, 2010). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan 

penelitian  terdahulu,  maka  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian dalam 

Laporan Tugas Akhir : “Evaluasi Layanan Internet Banking Pada PT. 

Bank Rakyat Indonersia (Kantor Cabang Pembantu Gajayana 

Malang) 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Internet Banking pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajayana Malang? 

2. Bagaimana Respon Nasabah Dalam Menggunakan Layanan Internet 

Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Gajayana Malang? 

3. Apa Sajakah Kelebihan dan Kekurangan Internet Banking Pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajayana Malang? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis 

membatasai penulisan ini pada pelaksanaan layanan Internet Banking, 

respon nasabah serta kelebihan dan kekurangan layanan Internet Banking 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajayana 

Malang. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan layanan Internet 

Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Gajayana Malang 

b. Mengetahui dan mendiskripsikan respon nasabah dalam 

menggunakan layanan Internet Banking pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gajayana Malang 

c. Mengetahui dan mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan 

layanan Internet Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Gajayana Malang 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian dalam penelitian harus ditetapkan dengan 

tegas, jelas dan terarah. Manfaat penelitian juga dapat digunakan 

sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat keberhasilan dalam penelitian. 

Jika penelitian ini terbukti berhasil, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain: 

a. Bagi Instansi/Bank Rakyat Indonesia KCP Gajayana 

Sebagai bahan petunjuk bagi industri perbankan, yaitu bank BRI 

KCP Gajayana dalam merumuskan strategi pemasaran guna 
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menjaga konsistensi dan keunggulan kompetitif produk Internet 

banking di masa yang akan datang 

b. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Sebagai referensi bagi pembaca khususnya tentang layanan internet

banking sebagai pembanding atau penunjang penelitian dimasa

mendatang sehingga dapat membandingkan dan memperbaiki

kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan
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