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Abstrak 
Liberalisasi keuangan dan revolusi teknologi telah memungkinkan perkembangan distribusi baru dan lebih 

efisien dan saluran pengolahan serta produk dan jasa di industri perbankan yang lebih inovatif. Lembaga 

perbankan menghadapi persaingan tidak hanya dari satu sama lain tetapi juga dari perantara keuangan non-

bank serta dari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Tantangan strategis lain yang dihadapi  lembaga 

perbankan saat ini adalah kebutuhan tumbuh dan berubah dan harapan konsumen seiring dengan peningkatan 

tingkat pendidikan dan pertumbuhan tingkat kekayaan. Konsumen menjadi semakin cerdas dan telah menjadi 

lebih terlibat dalam keputusan keuangan mereka. Tulisan ini membahas profil demografis nasabah internet 

banking dalam konteks Indonesia. Data primer dikumpulkan dari 64 responden melalui kuesioner terstruktur. 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan profil demografis responden. Temuan ini menggambarkan 

profil demograpis dari nasabah internet banking di Indonesia. 

 

Kata kunci : profil demografi , pelanggan internet banking 

 

Pendahuluan 
Persaingan sengit antara bankir dan kecenderungan 

mengurangi biaya operasional perbankan telah 

memaksa bank untuk memanfaatkan internet dalam 

bisnis mereka. Selain masyarakat mobilitas telah 

berkembang dari tahun ke tahun telah memaksa 

penyedia layanan untuk masyarakat seperti bisnis 

perbankan untuk terus berinovasi dalam melayani 

pelanggan mereka. Salah satu aplikasi yang 

semakin lebih mendapat perhatian adalah internet 

banking. 

Kemajuan pesat dalam saluran distribusi elektronik 

telah menghasilkan perubahan yang luar biasa 

dalam industri keuangan dalam beberapa tahun 

terakhir, dengan tingkat peningkatan perubahan 

teknologi, timbul persaingan yang ketat di antara 

pemain dalam memenuhi  kebutuhan konsumen 

(Hughes, 2001). Perkembangan dan kemajuan 

pesat dalam, sistem berbasis teknologi, khususnya 

yang berkaitan dengan internet, telah  mengarah ke 

perubahan mendasar dalam bagaimana perusahaan 

berinteraksi dengan pelanggan (Ibrahim et al, 

2006;. Bauer et al, 2005; Parasuraman dan Zinkhan 

, 2002). Internet banking telah menjadi delivery 

channel self-service yang memungkinkan bank 

untuk memberikan informasi dan menawarkan 

layanan kepada pelanggan mereka dengan lebih 

nyaman melalui layanan teknologi web. Evolusi e-

banking pada dasarnya telah mengubah cara bank 

tradisional melakukan bisnis mereka dan cara 

konsumen melakukan kegiatan perbankan mereka 

(Eriksson et al, 2008;. Sayar dan Wolfe, 2007). 

Hari ini e-banking telah mengalami pertumbuhan 

yang fenomenal dan telah menjadi salah satu jalan 

utama bagi bank untuk memberikan produk dan 

layanan ( Amato - McCoy, 2005) mereka. 

 

Electronic banking (e-banking), juga dikenal 

sebagai Internet banking didefinisikan sebagai 

pengiriman otomatis produk perbankan baru dan 

tradisional dan jasa secara langsung kepada 

pelanggan melalui elektronik yang merupakan  

saluran komunikasi interaktif (Daniel, 1999; 

Sathye, 1999). E-banking meliputi sistem yang 

memungkinkan pelanggan lembaga keuangan, 

individu atau bisnis, untuk mengakses rekening, 

bisnis bertransaksi, atau mendapatkan informasi 

mengenai produk dan jasa keuangan melalui 

jaringan publik atau swasta, termasuk internet. 

Pelanggan mengakses layanan e-banking 

menggunakan perangkat elektronik cerdas, seperti 

komputer pribadi ( PC ), personal digital assistant 

(PDA ), mesin teller otomatis (ATM), kios. Chou 

dan Chou (2000) mengidentifikasi lima layanan 

dasar yang berhubungan dengan perbankan online: 

saldo tampilan akun dan sejarah transaksi, 

membayar tagihan, transfer dana antar rekenin, 

membayar kartu kredit, dan memesan cek untuk 

layanan lebih cepat yang dapat disediakan bank di 

dalam dan luar negeri. E-banking menuai manfaat 

bagi kedua pihak baik bank dan maupun 

nasabahnya. Dari sisi bank" perspektif, e-banking 

telah memungkinkan bank untuk menurunkan 

biaya operasional melalui pengurangan fasilitas 

fisik dan sumber daya staf yang diperlukan, 

mengurangi waktu tunggu di cabang sehingga 

potensi kenaikan kinerja penjualan dan jangkauan 

global yang lebih besar (Sarel dan Mamorstein 

2003). Dari sisi pelanggan " perspektif, e-banking 

memungkinkan pelanggan untuk melakukan 

berbagai transaksi perbankan secara elektronik 

melalui situs bank  kapan saja dan dimana saja” 

mailto:hariseno@yahoo.com
mailto:amasjono@yahoo.com
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(Grabner-Kraeuter dan Faullant, 2008). Selain itu, 

pelanggan tidak lagi terbatas pada jam buka bank, 

perjalanan dan waktu tunggu yang tidak lagi 

diperlukan, dan akses informasi mengenai layanan 

perbankan sekarang mudah tersedia (Hamlet, 

2000). Namun keberhasilan e-banking adalah tidak  

tanpa masalah. Pertama adopsi e-banking belum 

sejalan dengan penggunaan internet (Putih dan 

Nteli, 2004). Kesenjangan ini disebabkan oleh 

kurangnya kepercayaan antara nasabah bank, 

khususnya di kalangan pengguna internet usia 65 

dan lebih tua (Ilett, 2005; Perumal dan 

Shanmugam, 2005). Kedua, pelanggan masih lebih 

suka interaksi tatap muka (Asher, 1999) karena 

alasan seperti takut lingkungan online dan 

kurangnya kepercayaan di internet. Literatur 

terbaru tentang e-banking menunjukkan bahwa 

pembentukan kepercayaan dapat membantu 

mengurangi dampak dari faktor penghambat utama 

seperti kekhawatiran tentang menggunakan layanan 

online antara pelanggan non e-banking 

(Vatanasombut et al., 2008). 

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memperoleh 

pemahaman tentang profil demografis pasar e 

banking  Indonesia dimana 70 persen penduduk 

tinggal di daerah pedesaan dan 30 persen penduduk 

tinggal di daerah perkotaan negara . Penelitian ini 

mengeksplorasi profil demografis dari  konsumen 

internet banking di Indonesia. 

 

Teori 
Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang  

layanan internet banking ( misalnya , Mohd Suki, 

2010;. Ndubisi & Sinti, 2006; T. Ramayah et al, 

2003.). Beberapa teori juga telah dikembangkan 

berkaitan dengan perilaku konsumen yang 

mempengaruhi tingkat adopsi dan tingkat 

penerimaan dari setiap inovasi baru seperti internet 

banking. Menurut Rogers dan Shoemaker ( 1971), 

konsumen melalui beberapa tahap dalam keyakinan 

pengetahuan dan konfirmasi keputusan sebelum 

mereka akhirnya mengadopsi ide baru, produk atau 

jasa. Rogers menunjukkan bahwa proses difusi 

dianggap melewati pengetahuan, persuasi, 

keputusan, implementasi dan konfirmasi dari 

inovasi secara berurutan. Dalam hal ini, media 

massa dan saluran komunikasi lainnya memainkan 

peran penting dalam semua tahap. Pada tahap awal 

media massa sangat penting. Saluran interpersonal 

dianggap lebih penting pada tahap persuasi dan 

adopsi. Dalam proses difusi, ide-ide baru, produk 

dan layanan yang dikomunikasikan melalui 

jaringan interpersonal. Informasi dan pengetahuan 

tentang inovasi dibagi di antara orang-orang dalam 

sistem sosial. Untuk bisnis atau industri produk 

baru, peran agen perubahan adalah penting karena 

dapat langsung mempengaruhi difusi produk. 

Dimana, untuk barang konsumen, pemimpin opini 

memainkan peran penting, karena mereka biasanya 

yang pertama untuk mendapatkan informasi 

tentang inovasi dan kemudian meneruskan 

informasi ke seluruh orang di masyarakat. 

Studi tentang adopsi Internet banking menganalisis 

evolusi e-banking, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi adopsi internet banking 

(Balachandher et al, 2000.) (Sohail & Shanmugam, 

2002;. Suganthi et al, 2001). Studi yang dilakukan 

oleh Balachander et al. ( 2000 )  menganalisis 

evolusi e -banking di Malaysia, mereka menyoroti 

perkembangan e-banking sejak diperkenalkannya 

mesin ATM di tahun 1980-an sampai pelaksanaan 

layanan Internet banking di pertengahan tahun 

2000. Mereka menemukan bahwa sebagian besar 

konsumen masih memilih ATM dan teller manusia 

dibandingkan dengan internet banking. Selama 

tahap awal internet banking penelitian 

menunjukkan bahwa teller manusia dan mesin 

ATM masih penting berkaitan dengan perbankan 

kebutuhan mereka meskipun mayoritas responden 

memiliki akses internet di rumah.  

 

Studi pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

adopsi Internet banking menunjukkan bahwa 

faktor-faktor seperti faktor psikologis dan perilaku 

seperti kepercayaan, biaya, keengganan untuk 

berubah dan preferensi untuk antarmuka manusia 

mempengaruhi adopsi Internet banking (Suganthi 

et al., 2001). Studi yang dilakukan oleh Sohail dan 

Shanmugam (2002) mengungkapkan faktor 

demografis khususnya tingkat pendapatan 

ditemukan menjadi faktor signifikan yang 

mempengaruhi adopsi Internet banking. Selain itu, 

mereka juga menemukan bahwa faktor-faktor lain 

seperti aksesibilitas, keengganan untuk berubah 

dan kesadaran internet banking secara signifikan 

mempengaruhi penggunaan layanan ini. Penelitian 

lain menemukan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan dan kegunaan dirasakan juga secara 

signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan 

internet banking (T. Ramayah et al., 2003). 

Berkaitan dengan atribut produk  yang  

berpengaruh terhadap adopsi Internet banking, 

studi terakhir telah menemukan bahwa 

kompatibilitas, kompleksitas dan trialability 

berpengaruh terhadap adopsi. (Ndubisi & Sinti, 

2006). 

 

Metodologi 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

pribadi untuk pengumpulan data menggunakan 

kuesioner close-ended sebagai instrumen 

penelitian. Responden dari studi eksplorasi ini 

terdiri dari nasabah beberapa bank di Jakarta, 

Depok, Tangerang dan Bekasi. Sebanyak 64 

responden dipilih dan diwawancarai untuk jangka 

waktu dua minggu. Pengumpulan data dilakukan 

dalam jangka waktu satu minggu . Kuesioner ini 

dibagi menjadi tiga bagian. Bagian A dirancang 

untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas 

perbankan dan kategori pengadopsi. Bagian B 

terdiri dari pertanyaan tentang persepsi internet 

banking berdasarkan karakteristik produk (Internet 

banking ) atribut. Pada bagian ini, responden 

diminta untuk menunjukkan sejauh mana mereka 
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setuju dengan masing-masing pernyataan pada 5 

titik skala Likert, mulai dari 1 ( sangat tidak setuju 

) sampai 5 ( sangat setuju ). Bagian C adalah pada 

faktor-faktor demografi yang berusaha untuk 

memperoleh tanggapan berdasarkan faktor-faktor 

seperti jenis kelamin, kota, dan tingkat pendidikan. 

Data yang diminta kemudian dianalisis untuk 

beberapa diskriptif statistik dengan menggunakan 

SPSS. 

Definisi Operasional: 

Efikasi Diri: " penilaian seberapa baik seseorang 

dapat melaksanakan program tindakan yang 

diperlukan untuk menangani situasi baru"(Bundora 

1982). Manfaat Dirasakan-" sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan kinerja pekerjaannya " (Davis 1989). 

Persepsi kemudahan penggunaan-Davis 

mendefinisikan ini sebagai" sejauh mana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

bebas dari kesulitan" (Davis 1989). 

 

Analisis Dan Pembahasan 
Pekerjaan Nasabah 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan ia 

mengungkapkan bahwa mayoritas responden 

adalah pekerja perusahaan ( 32,8 % ) dan kemudian 

siswa ( 23,4 % ), pengusaha ( 18,8 % ). Sebuah 

accouts lengkap accopation pelanggan ' dapat 

ditemukan pada tabel 1. 

 

Table 1 Cutomers’ Occupation 

 
    Frequency Percent Cumulative Percent 

Medical Doctor 1 1,6 1,6 

Teacher 1 1,6 3,1 

House wife 4 6,3 9,4 

Company worker 21 32,8 42,2 

University/college  Student 15 23,4 65,6 

Governernment owned company worker 2 3,1 68,8 

Lecturer 1 1,6 70,3 

Retired worker 1 1,6 71,9 

Public servant 4 6,3 78,1 

Artist 1 1,6 79,7 

Teller 1 1,6 81,3 

Entrepreneur 12 18,8 100,0 

Total 64 100,0   

Sumbere: Data Primer  

 

Dalam penelitian ini ada keseimbangan antara laki-

laki dan perempuan pada pelanggan internet 

banking yang diteliti . Hanya ada sedikit perbedaan 

antara pelanggan laki-laki (53,1 %) dan pelanggan 

wanita (46,9 %). Tingkat pendidikan pelanggan 

internet banking adalah lulusan sarjana sebagian 

besar sarjana (46,9 %) diikuti oleh lulusan SMA 

(28,1 %) dan kemudian tiga tahun diploma (21,9 

%) dan lainnya degress kurang dari 4 % . Usia rata-

rata pelanggan internet banking dalam penelitian 

ini adalah 25 tahun. Yang termuda berusia 19 tahun 

dan yang tertua berusia 68 tahun. 

Layanan Perbankan Internet Dipilih oleh Pelanggan 

Para penyedia layanan internet perbankan  yang 

dipilih oleh custumers didominasi tiga bank besar 

di Indonesia, yaitu Bank Mandiri ( 28,1 % ), Bank 

BCA ( 26,6 % ) , Bank BNI ( 15,6 % ). 
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Table 2. Internet Banking Chosen by Customers 

  Frequency Percent Cumulative Percent 

BCA Bank 17 26,6 26,6 

Mandiri Bank 18 28,1 54,7 

BNI Bank 10 15,6 70,3 

CIMB Niaga Bank 1 1,6 71,9 

Permata Bank 1 1,6 73,4 

BNI Syariah Bank 1 1,6 75,0 

Combination of several bank 16 25.1 100 

Total 64 100,0   

Sumber: Data Primer    

 
 

Efikasi Diri Komputer 

 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur self efficacy komputer 

ia mengungkapkan bahwa nilai median adalah 4 

("setuju") untuk belajar avability dan membantu 

ketersediaan dan 5 ("sangat setuju") untuk 

ketersediaan manual. 

 
Table 3   Computer Self  Efficacy 

       Manual Availibility Learning Aviaibility Help avaibility 

N Valid 64 64 64 

Mean 4,50 3,80 3,50 

Median 5,00 4,00 4,00 

Std. Deviation ,535 ,929 ,959 

Sumber :Data Primer     

 

Nilai Persepsi 

 

Median nilai bagi pelanggan dirasakan nilai untuk 

internet banking adalah 5 ("cukup Setuju") for 

kecepatan  transaksi, transaksi lebih mudah dan 

kegunaan. 

 

 

 

Table 4 Perceived Value 

       Speed up transaction Easier transaction Usefulness 

N Valid 64 64 64 

Mean 4,61 4,52 4,50 

Median 5,00 5,00 5,00 

Std. Deviation ,633 ,666 ,617 

Sumber:Data Primer    

 

Kemudahan yang dirasa pengguna 

 

Nilai median  untuk persepsi kemudahan 

penggunaan internet banking adalah 4 (" setuju") 

untuk pengguna keramahan, mudah dipelajari, 

cepat belajar dan mudah digunakan . 

 

Table 5. Perceived Ease of use 

       

  User Friendly Easy to learn Fast learning Easy to use 

N Valid 64 64 64 64 

Mean 4,02 3,91 3,83 4,00 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 

Std. Deviation ,678 ,771 ,808 ,642 

Sumber: Data Primer 

 Kredibilitas yang Dirasakan  
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Median nilai kredibilitas dirasakan untuk internet 

banking adalah 4 (" setuju") untuk privasi dan 

transaksi aman. 

 

 

 

 

 

Table 6 Perceived Credibility 

   

 

   Privacy Secure Transaction 

 N Valid 64 64 

 Mean 3,81 3,95 

 Median 4,00 4,00 

 Std. Deviation ,833 ,805 

 Sumber :data Primer    

 

The Behavioral Intention 

 

Median nilai untuk niat perilaku adalah 4 ("setuju") 

atas kesediaan untuk menggunakan dan 

penggunaan internet banking di masa depan. 

 

 

 

Table 7 Behavioral Intention 

         Willingness to Use Use in the future 

  N Valid 64 64 

  Mean 4,23 4,14 

  Median 4,00 4,00 

  Std. Deviation ,660 ,794 

  Sumber Data Primer     

 

Kesimpulan 
 

Profil demografis dari pelanggan internet banking 

yang telah ditulis dalam artikel ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden adalah pekerja 

perusahaan ( 32,8 % ) dan kemudian mahasiswa ( 

23,4 % ) , pengusaha ( 18,8 % ) . Usia rata-rata 

pelanggan internet banking dalam penelitian ini 

adalah 25 tahun , penyedia layanan perbankan 

intenet yang dipilih oleh custumers didominasi tiga 

bank besar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri ( 28,1 

% ) , BCA ( 26,6 % ) , Bank BNI ( 15,6 % ) . 

Tingkat pendidikan dari pelanggan internet banking 

yang sebagian besar lulusan sarjana dan  sederajat ( 

46,9 % ) diikuti oleh lulusan SMA ( 28,1 % ) dan 

kemudian diploma tiga tahun  ( 21,9 % ) . 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur self efficacy komputer  

terungkap bahwa nilai median adalah 4 ( " setuju " 

) untuk ketersediaan bahan belajar dan kesediaan 

membantu dan 5 ( " sangat setuju " ) untuk 

ketersediaan manual. Median nilai bagi  nilai yang 

dirasakan nasabah  untuk internet banking adalah 5 

( " cukup Setuju " ) untuk kecepatan transaksi , 

transaksi lebih mudah dan kegunaan . Nilai median  

untuk persepsi kemudahan penggunaan internet 

banking adalah 4 ( " setuju " ) untuk user friendly, 

mudah dipelajari , cepat belajar dan mudah 

digunakan . Nilai median  kredibilitas yang 

dirasakan untuk internet banking adalah 4 ( " setuju 

" ) untuk privasi dan transaksi aman . Nilai median 

untuk persepsi kemudahan penggunaan internet 

banking adalah 4 ( " setuju " ) untuk user 

friendliness, mudah dipelajari , cepat dipelajari dan 

mudah digunakan . Nilai median nilai untuk niat 

perilaku adalah 4 ( " setuju " ) atas kesediaan untuk 

menggunakan dan penggunaan internet banking di 

masa depan . 
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