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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian terdahulu 

Dalam  penelitian  ini  penulis  memaparkan tiga penelitian  

terdahulu  yang relevan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  

tentang layanan internet banking. 

Menurut Fandi (2016) yang melakukan penelitian tentang Prosedur 

Aplikasi Layanan Internet Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Malang Martadinata. Hasil dari penelitian yang diperoleh 

menunjukan bahwa untuk memiliki layanan internet banking harus melalui 

berbagai prosedur seperti harus memiliki produk tabungan dan melakukan 

registrasi di kantor Bank Rakyat Indonesia terdekat. Aplikasi layanan 

internet banking diciptakan semudah mungkin untuk kemudahan, 

kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi. 

Menurut Kurniasih (2008) yang melakukan penelitian tentang 

Fasilitas I-Banking Bagi Kemudahan Nasabah Dalam Melakukan 

Transaksi Internet Banking pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor 

Cabang Malang menunjukan bahwa fasilitas layanan internet banking 

dapat sangat membantu nasabah dalam setiap transaksinya dengan biaya 

murah fasilitas luas dan juga jangkauan yang sangat luas, meskipun masih 

belum secara luas masyarakat mengenalnya dan sudah cukup baik. 
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Menurut Zulkarnaen (2015) yang melakukan penelitian mengenai 

tentang Peningkatkan Kualitas Jasa Internet Banking Pada Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Utama Banyuwangi menunjukan bahwa dengan adanya 

layanan internet banking nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan 

dimanapun selama 24 jam menggunakan sarana komputer, laptop, dan 

lain-lain dengan disertai jaringan internet sehingga nasabah dapat dengan 

mudah melakukan transaksi tanpa harus melakukan antrean dikantor 

cabang bank. Selain itu pihak bank juga akan mendapatkan pendapatan 

jasa (fee based income) dari layanan internet banking. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, letak perbedaannya 

dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu tidak 

menemukan bagaimana respon nasabah terhadap layanan internet banking. 

Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada kinerja layanan internet 

banking dan respon nasabah. Persamaannya adalah terletak pada apa yang 

dibahas yaitu sama-sama membahas tentang internet banking. 

Dengan demikian, paparan penelitian terdahulu yang diuraikan dan 

digambarkan sebelumnya memberikan gambaran mengenai kerangka 

penulisan/penelitian yang dilakukan penulisan tentang tema dan bahasan 

yang ditemukan 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pemasaran Bank  

Kegiatan pemasaran adalah salah satu bentuk strategi dalam dunia 

usaha perbankan. Bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha 

yang berorientasi kepada profit, kebutuhan serta kepuasan nasabah.  

Pemasaran harus dikelola secara profesional, sehingga kebutuhan dan 

keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pengelolaan 

pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan nama 

manajemen pemasaran bank. (Silvia, 2014) 

Pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan 

mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

kepuasan (Kasmir, 2008:63). 

Pemasaran jasa bank dapat dikatakan sukses apabila 

respon/persepsi nasabah baik atau merasa puas terhadap manfaat 

dari.kinerja layanan produk yang ditawarkan dibandingkang dengan 

produk lainnya  

2. Respon Konsumen 

a. Pengertian Respon Konsumen  

Respon konsumen merupakan keadaan yang mudah 

terpengaruh untuk memberikan suatu tanggapan terhadap 

rangsangan dari lingkungan yang dapat membimbing tingkah laku 

seseorang untuk me ngambil sebuah keputusan. Respon biasanya 
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memainkan peranan utama dalam membentuk perilaku. Dalam 

banyak hal respon terhadap kinerja layanan sering mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan transaksi atau tidak. 

Konsumen merupakan komponen lingkungan yang mampu 

mempengaruhi pencapaian tujuan pemasaran. Prinsip pemasaran 

mengatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada 

seberapa mampu organisasi tersebut memahami kebutuhan dan 

keinginanpelanggan dan memenuhinya secara lebih efisien dan 

efektif. Intinya, apabila ingin memberikan nilai yang terbaik bagi 

para konsumen, sebuah perusahaanharus memilki informasi 

mengenai siapa konsumennya dan bagaimana karakteristik dan 

perilaku mereka. 

b. Persepsi Kemanan  

Menurut Yutadi ( 2015) Keamanan   merupakan   salah   satu   

masalah   penting   yang dihadapi   pengguna internet. Kejahatan  

dalam  media  internet  berjumlah  sangat  besar  serta  memiliki 

bentuk  yang  beragam  karena  beberapa  alasan yaitu : 

1) Identitas  individu,  atau organisasi  dalam  dunia  internet  

mudah  untuk  dipalsukan,  tetapi  sulit  dibuktikan secara 

hukum. 

2) Tidak membutuhkan sumber daya  ekonomi  yang  besar  

untuk  melakukan  kejahatan  dalam  internet.  
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3) Ketiga internet  menyediakan  akses  yang  luas  pada  

pengguna  yang  potensial  menjadi korban.  Keempat  

kejahatan  dalam  internet,  identitas  pelaku  tidak  dikenal  

dan secara yuridis sulit mengejar pelaku. 

c. Persepsi Kemudahan  

Persepsi kemudahan merupkan persepsi individu  berkaitan  dengan   

kemudahan dalam menggunakan komputer (perceived ease  of  use)  

merupakan tingkat  dimana  individu  percaya bahwa  menggunakan  

sistem tertentu akan  bebas  dari  kesalahan.  Persepsi  ini kemudian 

akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi 

seseorang tentang  kemudahan menggunakan sistem, semakin    

tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi (Igbaria dalam 

Amijaya, 2010) 

d. Persepsi ketepatan dan keakuratan 

Persepsi ketepatan dan akuratan merupakan persepsi 

nasabah tentang tingkat kepercayaan nasabah/konsumen terhadap 

ketepatan dan keakuratan Bank dalam memberikan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh nasabah terhadap jasa layanan 

yang telah di tawarkan  

3. Internet Banking 

Internet Banking yang juga dikenal dengan istilah online 

banking atau e-banking ini menurut situs wikipedia adalah melakukan 

transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan 
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website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke 

waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa 

internet banking. Aplikasi teknologi informasi dalam internet banking 

akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus 

meningkatkan pendapatan melalui sistem penjualan yang jauh lebih 

efektif daripada bank konvensional. Tanpa adanya aplikasi teknologi 

informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan 

jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan.  

Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank 

memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via internet, 

memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan meng-

update data pribadinya. Kemajuan pesat teknologi komputer baik 

perangkat keras, perangkat lunak,sistem jaringan dan komunikasi data 

memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara 

elektronik. 

Perkembangan Internet Banking mengalami lompatan besar, 

transaksi bank menjadi mudah, cepat dan real time tanpa ada batasan 

waktu dan tempat. Bank menyediakan layanan Internet Banking atau 

i-Banking  untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan nasabah sebagai 

alternatif media untuk melakukan transaksi perbankan, tanpa nasabah 

datang ke bank atau ke ATM. Kecuali untuk transaksi setoran dan 

tarikan uang tunai.Transaksi yang dapat dilakukan tampil dalam 
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bentuk menu transaksi atau daftar transaksi, di luar menu tersebut 

tidak dapat dilakukan.  

4. Definsi Bank Secara Umum 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, Bank dikenal sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan 

dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, 

uang kuliah dan pembayaran lainnya. 

Bank adalah salah satu perusahaan di industri keuangan yang 

dekat dengan masyarakat. Fungsi utama perbankan indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan Undang-Undang, struktur perbankan di Indonesia 

terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan 

BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat 

menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan 

operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usaha yang 

dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melakukan kegaiatan 
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usaha bank konvesional dan atau berdasarkan prinsip syariah. 

Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi hanya dapat melakukan 

kegiatan usaha bank konvesional atau berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Bank didefinisikan sebagai berikut : 

1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 

2) 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 rakyat banyak; 

3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvesional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran; 

4) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvesional atau berdasrkan Prinsip Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 
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5. Fungsi dan Tujuan Bank  

a. Menurut Santoso dan Nuritomo (2013) fungsi bank adalah sebagai 

berikut : 

1) Agen Of Trust (Menghimpun dan menyalurkan dana) 

Agent Of Trust adalah lembaga yang landasannya adalah 

kepercayaan. Dalam perbankan harus ada rasa kepercayaan 

baik menghimpun maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan 

mau menitipkan dananya di Bank apabila dilandasi adanya 

unsur kepercayaan terhadap bank, begitupun sebaliknya bank 

juga percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur tidak 

disalahgunakan 

2) Agent Of Development (Mendukung kelancaran transaksi 

internasional) 

Agen of development adalah lembaga yang di mobilisasi dana 

untuk pembangunan ekonomi. Artinya kegiatan perekonomian 

masyarakat tidak bisa dipisahkan oleh perbankan. Dalam 

kegiatan perekonomian masyarakat terdapat du sektor, yaitu 

sektor riil dan sektor moneter. Kedua sektor tersebut tidak dapat 

dipisahkan, kegiatan bank untuk menghimpun dan menyalurkan 

dana sangat diperlukan bagi kelancaran perekonomian di sektor 

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa. 
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3) Agent Of Service (Memberikan jasa-jasa lain)

Agent of service adalah kegiatan bank yang berhubungan

dengan pemberian jasa dan pelayanan lain untuk menunjang

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada

masyarakat. Jasa yang ditawarkan sangat erat kaitannya dengan

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum

b. Tujuan Bank

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan rakyat banyak. 


