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ABSTRACT 

 Bank Negara Indonesia, has one of platform perbankan diverse in 

Indonesia with a variety of delivery channels. With a network of electronic 

services perbanka a broad and diverse, our customers enjoy the ease of doing 

perbankan with BNI. Electronic banking services recorded a significant growth in 

2008, total transaction value of 807.6 trillion rupiah through ATM. This suggests 

factors - factors that can affect any interest of customers to transact online. 

 The data used is primary data formed kuesioner that spreads to BNI in 

semarang amount 100 responden. Variabel used in this research are independen 

variable trust, and quality e-banking.  while the dependent variabel is interest 

transaction online. Analysis tool used in this research is SPSS v.17. 

 The result are: trust and quality e-banking significant impact to interest 

transaction online. 

Keywords: interest transaction online, trust, and quality e-banking.   
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi seperti saat ini, persaingan bisnis antara perusahaan 

semakin ketat di pasar domestik maupun internasional. Perusahaan yang ingin 

berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus mampu memberikan 

produk berupa barang atau jasa yang berkwalitas. Era persaingan bisnis yang 

begitu kuat dan ketat seperti yang terjadi pada saat ini, menuntut semua 

perusahaan untuk lebih agresif dan berani dalam mengambil keputusan serta 

menerapkan strategi perusahaan sehingga bisa menjadi lebih unggul dari para 

pesaing. 

Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

kemajuan dalam teknologi produk dan proses, serta terbentuknya masyarakat 

informasi. Fenomena ini mengidentifikasikan bahwa teknologi merupakan bagian 

inti dari perkembangan strategi bisnis. Teknologi juga dipandang sebagai strategi 

untuk memperkokoh keunggulan kompetitif dan sebagi support dari strategi 

kompetitif perusahaan. 

 Persaingan dari segi mutu, harga, waktu dan semua faktor-faktor lain 

yang ditetapkan oleh standar internasional merupakan isu utama bagi dunia bisnis, 

dan bukan merupakan suatu rahasia lagi jika suatu perusahaan ingin bertahan 

dalam persaingan global. . Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar dapat 

beroperasi pada tingkat yang paling efektif dan efisien guna dapat mencapai 

tingkat produktifitas yang optimal. Efektifitas, efisien, dan produktifitas telah 

meningkat secara drastis, memungkinkan diferensiasi produk dalam jenis-jenis 

yang semakin heterogen dengan kualitas dan pelayanan yang semakin meningkat 

serta harga bersaing (Fauziah, 1988). Dalam dekade terahir, banyak organisasi 

bisnis yang berinvestasi untuk teknologi baru, teknologi komputer, dan 

menggunkan proses baru dan untuk menjaga agar tetap bertahan dalam dunia 

persaingan usaha yang semakin kompetitif . suku bunga yang meningkat pesat dan 

investasi dalam teknologi informasi telah membuat riset dan investigasi faktor-

faktor yang berkaitan dengan penggunaan teknologi baru dan bagaimana 
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organisasi bisnis mengelola penggunaan teknologi sangat penting dilakukan untuk 

menunjang keberasilan proses penggunaannya (Lena Ellitan, 1988). 

Peranan lembaga keuangan dalam perekonomian dewasa ini sangat 

penting dan merupakan jantung bisnis, dimana eksistensi lembaga keuangan 

sangat dibutuhkan dalam menompang pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Semakin maju lembaga keuangan, semakin cepat perekonomian untuk tumbuh 

dan berkembang. Dalam era globalisasi, dunia perbankan dituntut untuk 

menunjukkan kinerja dan pelayanan yang semakin baik. Perkembangan perbanka 

di Indonesia sejak dilaksanakan deregulasi menjadikan persaingan semakin 

kompetitif. Hal ini sudah tentu menuntut proses pendewasaan dari perbankan 

Indonesia kearah profesioanalisme, karena dilaksanakan melaluai penciptaan 

iklim bersaing yang wajar antara bank-bank di Indonesia baik bank pemerintah, 

swasta nasional maupun bank asing (Anggadireja dan Djajamihardja, 1993) 

Kompetisi global di segala bidang yang semakin meningkat menjadikan 

Teknologi Informassi (TI) sebagi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Venkratraman dan Zaher (1990) mengatakan bahwa globalisasi dan meningkatnya 

persaingan internasional mempercepat pemanfaatan teknologi informasi yang 

semakin meningkat oleh perusahaan-perusahaan. Globalisasi dalam ekonomi 

industri menambah nilai-nilai informasi perusahaan dan menambah penawaran 

kesempatan bagi bisnis, sedangkan sistem informasi dalam melaksanakan 

perdagangan dan mengelola bisnis dalam skala global. TI adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menciptakan sistem informasi, yang semuanya merupakan 

perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan sistem yang berbasis komputer (Callon, 1996). Teknologi 

Informatika dan Komunikasi (ICT) seperti internet, bagi perusahaan digunakan 

untuk memperluas pasar dengan biaya yang lebih murah dan lebih mudah, 

mengurangi biaya transaksi dan koordinasi serta mengembangkan dan 

menciptakan pasar baru (Mann et al., 2000; Globerman et all., 2001; Williams et 

all., 2001;dan Cavusgil, 2002). 
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Dalam membina suatu hubungan kerja tentu diperlikan sikap percaya pada 

pihak lain. Serta dinyatakan oleh Morgan dan Hunt (1994) bahwa kepercayaan 

menjadi ada dan eksis manakala suatu pihak memiliki keyakinan atas kemampuan 

dan intergritas dari pihal lain. Menurut Kanter (1993) kepercayaan berkembang 

dari pengertiaan yang saling menguntungkan yang berdasarkan pada nilai-nilai 

yang dibagi dan hal ini sangat penting bagi loyalitas. Kepercayaan mengacu 

kepada keyakinan terhadap sesuatu dan percaya bahwa pada akhirnya apa yang 

dilakukan akan membawa kebaikan atau keuntungan (Gilbert&Tang, 1998) dalam 

Berlian Widiastuti, (2010). Minsha dan Morrisey (1990) mengatakan bahwa 

keterbukaan informasi, berbagai informasi yang penting, berbagai persepsi dan 

perasaan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor 

yang dapat memfasilitasi kepercayaan. Sedangkan Butler (1991) dalam Berlian 

Widiastuti, (2010) mengidentifikasikan ada 11 kondisi yang dapat menyebabkan 

timbulnya kepercayaan, yaitu: keleluasan, ketersediaan, kompetensi, konsistensi, 

perlakuan adil, integrita, loyalitas, keterbukaan, kepercayaan secara keseluruhan, 

janji akan pemenuhan kebutuhan, dan penerimaan. 

Mutu sistem e-banking di definisikan sebagai penelitian pelanggan atas 

keunggulan atau keistimewaan suatu sistem secara menyeluruh. Mutu sistem e-

banking merupakan suatu proses evaluasi menyeluruh pelanggan mengenai 

kesempatan sitem. Mutu sistem e-banking terutama selalu mengidentifikasikan 

sebagai mutu piranti yang disusun didalam sistem itu sendiri. Bermutu piranti 

penyusun sistem tersebut begitu juga sebaliknya. Mutu sistem  e-banking berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta kekuatan untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Pontus et al.,2009) 

Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet 

menyebabkan mulai munculnya amplikasi bisnis yang berbasis elektronik. Dalam 

dunia perbanka sendiri, pada umumnya memanfaatkan teknologi untuk 

mengkomodir kebutuhan berinteraksi antara perusahaan dengan nasabah. 

Elektronic banking  adalah  salah satu jasa bank yang memungkinkan nasabah 
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untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi perbankan 

melalui jaringan, dan bukan maerupakan bank yang hanya menyelenggarakan 

layanan perbanka melalui internet (Tampubolon, 2004). Elektronik banking 

adalah fasilitas yang disediakan perusahaan perbankan melalui benda elektronik 

misal : handphone, komputer, dan telepon untuk mengganti kebutuhan 

bertransaksi yang biasanya dilakukan oleh ATM. Dengan kata lain, nasabah dapat 

melakukan transaksi perbanka melalui hand phone ataupun  internet seperti 

transaksi di mesin ATM. Electronic banking membuka paradikma baru, struktur 

baru dan strategi bagi retail bank, dimana bank menghadapi keremapatan dan 

tantangan yang baru (Mukherjee dan Nath, 2003 dalam Berlina Widiastuti, 2010). 

Bank Negara Indonesia, memiliki salah satu plaform perbanka yang 

beragam di indonesia dngan berbagai delivery channel di beberapa tahun terakhir. 

Dengan jaringan layanan perbankan elektronik yang luas dan beragam, para 

nasabah semakin menikmati kemudahan dalam melakukan transaksi perbanka 

dengan BNI. Sementara itu, BNI juga terus meningkatkan jumlah tranaksi serta 

menambah nasabah baru dalam penggunaan berbagai layanan tersebut. Layanan 

electronic banking mencatat perkembangan yang signifikan pada tahun 2008, 

dengan total nilai transaksi melalui ATM. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah 

BNI semakin canggih dalam menggunakan layanan e-banking. 

Fungsi ATM sendiri sepanjang tahun 2010 masih merupakkan sarana 

transaksi yang paling populer di kalangan nasabah, dimana total transaksi 

mengalami peningkatan seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah ATM, Internet Banking, dan Mobile banking 

 2005 2006 2007 2008 2009 

ATM 

Jumlah transaksi 

(dalam jutaan) 

521 628 701,8 793,6 811,3 

Nilai transaksi (dalam 467 558 662,5 807,6 88,8 
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triliun) 

Internet banking 

Jumlah Transaksi 

(dalam jutaan) 

99 128 83,5 135 139 

Nilai transaksi (dalam 

triliun) 

199 370 611,1 991,8 999,8 

Mobile Banking 

Jumlah transaksi 

(dalam jutaan) 

99 128 49,5 85,8 89,7 

 

Nilai Transaksi (dalam 

triliun) 

199 370 51,8 95,5 99,6 

Sumber : BNI (2010) 

 

 Pada Tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa signifikansi kenaikan 

tranaksi melalui ATM menunjukkan bahwa transaksi perbankan menggunakan 

electronic banking masih kurang populer, dimana nasabah lebih merasa aman 

untuk bertransaksi melalui ATM karena adanya struk sebagi bukti transaksi, 

sehingga adanya keyakinan yang tinggi dalam bertransaksi ulang secara online. 

 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk harus memanfaatkan trust dan 

mutu e-banking serta terus berupaya mengeliminir kelemahan-kelemahannya 

sehingga tidak di manfaatkan oleh pesaing. 

Penelitian ini lebih menekankan pada variabel trust dan mutu sistem e-

banking yang dikaitkan dengan minat bertransaksi ulang secara online atas 

penggunaan dari produk e-banking BNI. Oleh karena itu peneliti merumuskan 

permasalahan kearah yang meliputi : apakah trust dan mutu sistem e-banking 

secara parsial berpengaruh terhadap minat bertransaksi ulang secara online BNI di 

kota Semarang? 
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Analisis diatas dikaitkan dengan minat ulang konsumen lebih bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh secara parsial, trust dan mutu sistem e-banking 

dalam minat bertransaksi ulang secara online BNI di kota Semarang. Disampin itu 

juga untuk menganalisis pengaruh secara simultan, trust dan mutu e-banking 

terhadap minat bertransaksi ulang secara online dari BNI di kota Semarang. Hal 

ini dimaksud agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat membantu 

perusahaan dalam mendapatkan  informasi tentang minat konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan dipasar sehingga membantu perusaahan perbanka 

khususnya Bank BNI dalam menentukan strategi perusaan, guna menghadapi 

persaingan dimasa yang akan datang. Disamping itu juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan nasabah dalam menilai atribut produk BNI dan sebagai informasi 

atau gambaran bagi peneliti yang akan mendatang. 

TELAAH PUSTAKA 

1.  Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan kegiatan individu secara langsung yang 

terlibat dalam mendapatkan, mengkomunikasi dan menghabiskan produk dan jasa 

termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut (Engel, Blackwell 

& Miniard, 1995 dalam Imam Wibiwo, 2005). Sedangkan Loundon dan Della 

bitta (1993) mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai proses pengambilan keputusan dan aktifitas individu secara fisik yang 

dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau membuang 

barang dan jasa. 

2. Teori Perilaku Konsumen 

 Konsumen memiliki barang dan jasa dengan tujuan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Ada beberapa teori perilaku konsumen yang perlu 

dipelajari untuk mengetahui dan memahami motivasi yang mendasari dan 

mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian adalah teori 

ekonomi mikro, teori psikologis, teori sosiologis dan teori antropologis ( 

Dharmmesta & Handoko, 1997). 
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a. Teori Ekonomi Mikro 

Menurut teori ini, keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan 

ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individu berusaha menggunakan 

barang-barang yang akan memberikan kegunaan (kepuasan) paling 

banyak, sesuai dengan selera dan harga yang relatif. 

b. Teori Psikologis 

Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologi individu yang 

selalu dipengaruhi oleh individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-

kekuatan lingkungan. Bidang psikologi ini sangat kompleks dan 

menganalisa perilaku manusia, karena proses mental tidak dapat diamati 

secara langsung. Ada beberapa teori yang termasuk teori dalam psikologis 

yang secara garis besarr dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu teori 

pembelajaran dan teori psikoanalisis. 

c. Teori Sosialis 

Teori ini sering disebut juga teori psikologis sosial, dikemukakan ahli-ahli 

sosiologis yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh 

antara individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih 

mengutamakan perilaku kelompok dari pada perilaku individu. Keinginan 

dan perilaku seseorang sebagian dibentuk oleh kelompok masyarakat 

tempat dimana dia menjadi anggota dan kelompok. 

d. Teori Antropologis 

Seperti pada teori sosiologis, ini juga menekankan pada perilaku 

pembelian pada suatau kelompok masyarakat. Akan tetapi kelompok-

kelompok yang lebih di utamakan dalam teori ini adalah kelompok yang 

lebih besar atau ruang lingkupnya luas, bukan kelompok kecil seperti 

keluarga. Yang termasuk dalam kelompok besar ini antara lain 

kebudayaan, sub culture dan kelas-kelas sosial. 

3. Minat Bertransaksi Ulang Secara Online 

 Minat bertransaksi ulang secara online dapat diartikan frekuensi (seberapa 

sering) nasabah menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan melalui 
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electronic banking. E-banking menurut istilah yang ada di wikipidia adalah 

melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan 

website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan e-banking 

merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang 

dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbanka yang 

menginginkan servis yang cepat, aman, nyaman murah dan tersedia di setiap saat 

(24 jam/hari, 7 hari/minggu) dan dapat diakses dari mana saja baik itu dari HP, 

komputer, laptop/ note book, PDA, atau yang lainnya. 

 Martin dkk,1994 menyatakan beberapa keuntungan yang akan diperoleh 

oleh organisasi dengan adanya teknologi informasi kususnya bagi pemasaran akan 

banyak sekali keuntungan – keuntungan yang akan didapatnya, dan keuntungan 

dengan adanya teknologi informasi antara lain : 

a. Semakin meningkatnya akses informasi pelanggan. kebutuhan dan 

keinginan pelanggan akan lebih mudah dipengaruhi karena setiap bagian 

dalam perusahaan mudah mendapatkan informasi menyangkut kebutuhan 

dan keinginan tersebut. Semua sudah dihubungkan dengan jaringan 

komputer. 

b.   Meningkatnya kinerja pemasaran eceran. Keputusan – keputusan tentang 

reposisi penetapan harga dan pembelian dapat diambil secara lebih cepat 

dan tepat. 

c. Penjualan silang jasa perbankan. Hubungan antara bank menyangkut 

penjualan produknya atau pencocokan transaksi masing – masing bank 

dengan konsumen menjadi akan lebih cepat dan lebih mudah dilakukan. 

d.   Mengintegrasikan semua fungsi yang bernilai tambah. Untuk pemasaran   

produk bernilai tinggi yang disertai nilai waktu dapat meningkatkan nilai 

tambah, khususnya pasar sasaran yang dijangkau memang sangat 

potensial bagi perusahaan . 
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Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian – penelitian sebelumnya, 

antara lain : 

 Penelitian oleh Sauca Ananda Pranidana (2009), tentang analisis faktor – 

faktor yang mempengaruhi minat nasabah bank BCA untuk menggunakan klik-

BCA. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan dalam penggunaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap minat nasabah untuk menggunakan klik-

BCA. 

Penelitian oleh Eska Almuntah, (2008), tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi pengadopsian teknologi internet banking oleh nasabah Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemudahan penggunaan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap penggunaan internet banking di Indonesia. 

Penelitian oleh wahyuni, (1999), tentang aninvestigation into factors 

influencing international strategic alliance process. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa trust mempunyai pengaruh yang positif   

Penelitian oleh Belena Widiastuti (2010), tentang studi tentang intensitas 

penggunaan elektronik banking oleh nasabah kantor cabangt utama Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan trust mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

penggunaan elektronik banking. 

Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Trust dan mutu e-banking secara persial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat bertransaksi ulang secara online BNI Semarang. 

2. Trust dan mutu e-banking secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat bertransaksi ulang secara online BNI Semarang.  
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METODE PENELITIAN 

Model Penelitian 
Gambar 1.6 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 

Variabel Independeb : Trust, dan mutu e-banking 

Variabel Dependen : Minat bertransaksi ulang secara online 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Trust (Kepercayaan) 

 Trust (keyakinan) mengacu pada keyakinan terhadap sesuatu dan 

kepercayaan bahwa pada ahirnya akan membawa kebaikan atau keuntungan. 

Dalam  hal ini apabila BNI memberi image kepercayaan pada produk untuk 

nasabah maka akan memberi tindakan atau hubungan bolak balik oleh nasabah 

yang ahirnya memberikan hubungan nasabah yang loyalitas. Variabel ini diukur 

dengan indikator – indikator : menepati janji, tidak merasa dibohongi, kesan baik, 

apa adanya, tingkat keberhasilan transaksi, frekuensi transaksi, selalu memuji, dan 

layanan hot line 24 jam. 
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Dimensional Trust (Kepercayaan) 
Gambar 1.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mutu e-banking 

 Mutu e-banking adalah keistimewaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Disini pengertian mutu atau keistimewaan yang dimaksud dengan peneliti adalah 

kemudahan dalam mengamplikasi dan produk ini dapat diakes dimana dan kapan 

saja. Variabel ini diukur dengan delapan indikator yaitu kecepatan akses saat 

transaksi elektronik banking, kemudahan penggunaan saat bertransaksi online, 

keakuratan sistem elektronik banking, keamanan sistem elektronik banking, 

frekuensi cek saldo via elektrinik banking dalam 1 bulan, frekuensi melakukan 

pembayaran atas transaksi pembelian produk/jasa, frekuensi mencari informasi 

nilai kurs dan nilai saham via elektronik banking dalam 1 bulan. 
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Dimensi Mutu E-Banking 
Gambar 1.8 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Minat Bertransaksi Ulang Secara Online 

Minat bertransaksi ulang secara online adalah keputusan nasabah untuk 

menggunakan produk dari elektronik banking. Variabel ini diukur dengan 

mengguanakan berbagai macam indikator, dan indikator dari minat bertransaksi 

ulang secara online adalahb sebagai berikut : minat transaksi, minat refrensial, 

minat preferensial, minat eksploratif. 

Dimensi Minat Bertransaksi Ulang Secara Online 
Gambar 1.9 
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Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang diperoleh dari  konsumen melalui pengisian kuesioner atau daftar pertanyaan 

berupa tanggapan responden tentang trust, mutu e-banking, dan minat 

bertransaksi ulang secara online. 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah yang mengguanakan 

produk dari bank BNI di Semarang itu sendiri. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik Convenience Sampling. Karena pengambilan sampelnya dilakukan 

dengan cara yang paling mudah yaitu dengan memberikan angket pada konsumen 

yang ditemuai pada saat bertansaksi dengan produk dari BNI. 

Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 100 responden, dengan 

pertimbangan bahwa jumlah tersebut diharap sudah dapat mewakili sebagai 

sampel penelitian. Keseratus sampel tersebut akan diperoleh dengan 

menggunakan accidental sampling, yaitu metode pengambilan sampel dimana 

hanya individu yang kebetulan dijumpai atau yang dijumpai saja dipilih 

(Djarwanto, 1993). 

Teknik Pengumpulan Data 

 Data didefinisikan sebagai fakta-fakta yang diberikan kepada peneliti dari 

lingkungan studinya (Suharsimi Arikunto : 1988; 134). Metode-metode penelitian 

yang digunakan adalah angket (kuesioner). Kuesioner adalah kumpulan dari daftar 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (dalam hal ini adalah 

responden), dan cara menjawab juga dengan cara tertulis. Berikut ini penyajian 

contoh kuesioner yang akan digunakan: 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

 

         1          2          3          4           5         6         7          8          9        10 
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Dari contoh kuesioner diatas, dapat dilihat bahwa skala yang digunakan 

adalah skala nominal dengan alternatif jawaban antara 1 – 10. Skor 1 (minimal) 

menunjukan penilaian tanggapan paling negatif yang dipilih oleh responden. 

Sedangkan skor 10 (maksimal) menunjukan tanggapan paling positif yang dipilih 

oleh responden. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Reabilitas 

 Uji reabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui 

sebera jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan 

berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari 

stabilitas atau konsistensi internal dari jawaban atau pertanyaan jika pengamatan 

dilakukan secara berulang (Gujarati, 1995). Dikatakan reliabel apabila variabel 

tersebut  lebih besar dari nilai alpha 0,6. 

Tabel 1.2 

Hasil Pengujian Reabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

Trust (kepercayaan) 

Mutu sytem e-banking 

Minat bertransaks ulang 

secara online 

0,747 

0,737 

0,831 

RELIABEL 

RELIABEL 

RELIABEL 

Sumber; Data primer yang diolah, 2011 

 Dari hasil uji reabilitas instrumen menunjukkan bahwa ketiga angket yaitu 

trust, mutu e-banking, dan minat bertransaksi ulang secara online adalah reliabel 

karena nilai r Alpha > 0,6. 

Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur construct 

yang akan diukur. Pengujian homogenitas dilakukan untuk menguji analisis 
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validitas tersebut. Untuk pertanyaan yang digunakan untuk mengukur suatu 

variabel, skor masing-masing item dikorelasi dengan total skor item dalam suatu 

variabel. Jika skor item tersebut berkorelasi positif dengan total skor item dan 

lebih tinggi dari interkorelasi antar item, maka menunjukan kevalidan dari 

instrumen tersebut. Korelasi ini dilakukan dengan mengguakan metode korelasi 

Product Moment Pearson. Suatu alat ukur dikatakan baik jika Corrcted item total 

correlation lebih besar atau sama dengan 0,41 (Singgih Santoso, 2000) 

Tabel 1.3 

Hasil Pengujian Validitas 

No Indikator R r tabel Keterangan 

1 Trust 

- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

- Indikator 5 

- Indikator 6 

- Indikator 7 

- Indikatror 8 

 

0,734 

0,751 

0,734 

0,738 

0,715 

0,683 

0,679 

0.720 

 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

2 Mutu system e-banking 

- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

- Indikator 5 

- Indikator 6 

- Indikator 7 

- Indikator 8 

 

0,734 

0,716 

0,683 

0,687 

0,694 

0,707 

0,703 

0,751 

 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

3 Minat bertransaksi ulang 

secara online 
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- Indikator 1 

- Indikator 2 

- Indikator 3 

- Indikator 4 

0,780 

0,763 

0,769 

0,830 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

VALID 

VALID 

VALID 

VALID 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2011 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen dari ketiga variabel yaitu trust, 

mutu e-banking, dan minat bertransaksi ulang secara online pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa dari seluruh indikator diatas menunjukkan data tersebut valid 

yaitu r hitung> r tabel. 

Stastitik Deskriptif 

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai 

penelitian kepada responden, khususnya mengenai variabel-variabel penelitian 

yang digunakan. Analisis ini digunakan dengan analisis indeks untuk 

menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. 

 Teknik scoring yang dilakukan dalam penelitian ini adalah minimal 1 dan 

maksimal 10. Oleh karena itu, angka jawaban responden tidak dimulai dari angka 

0, tetapi dimulai dari angka 1 hingga 10. Dengan demikian angaka indek yang 

dihasilkan akan dimulai dari angka 10 hingga 100 dengan rentang sebesar 90, 

tanpa angka 0. Dengan menggunakan metode tiga kotak (three box – method), 

maka dihasilkan 30 dalam pembagian kotak tersebut, dan akan digunakan sebagai 

dasar interpretasi nilai indeks yang dalam contoh ini adalah sebagai berikut : 

10,00 – 40,00  = rendah 

40,01 – 70,00  = sedang 

70,01 – 100,00 = tinggi 

Dengan dasar ini, peneliti menentukan indeks persepsi responden terhadap 

variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Variabel Trust (Kepercayaan) (X1) 

Tabel 1.4 

Jawaban Terhadap Trust (Kepercayaan) 

Juml

ah 

skor 

Menep

ati 

Janji 

Tidak 

meras

a 

dibho

ngi 

Kes

an 

baik 

Apa 

adan

ya 

Tingkat 

keberhas

ilan 

transaksi 

Frekue

nsi 

transak

si 

Selal

u 

mem

uji 

Layan

an hot 

line 

24 

jam 

juml

ah 

1 0 1 0 1 3 4 13 19 41 

2 0 1 0 0 6 4 7 5 23 

3 2 4 4 0 14 11 9 10 54 

4 2 7 9 1 11 13 12 12 67 

5 16 11 21 13 16 14 18 19 128 

6 24 11 19 22 16 18 14 13 137 

7 32 24 28 31 7 16 17 9 164 

8 16 27 13 17 16 16 7 10 122 

9 7 8 4 13 9 4 3 3 51 

10 1 6 2 2 2 0 0 0 13 

Juml

ah  

100 100 100 100 100 100 100 100 400 

inde

k 

66,3 68,0 62,1 69,2 55,5 56,5 47,8 45,0 58,8 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Dari tabel 1.4 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan tanggapam yang positif mengenai trust (kepercayaan) terhadap minat 

bertransaksi ulang secara online dari BNI. Secara rata-rata mempunyai indek 

tanggibel dengan tanggapan responden tergadap trust mencapai angka 58,8. Hal 

ini menunjukkan bahwa tanggapan nasabah terhadap trust terhadap minat nasabah 

untuk melakukan transaksi ulang secara online itu sedang. 
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Variabel Mutu system e-bankingt (X2) 

Tabel 1.5 

Jawaban Terhadap Mutu System E-Banking 

Skor Kec

epat

an 

akse

s 

Kemud

ahan 

penggu

naan 

Keaku

ratan 

system 

Keam

anan 

syste

m 

Freku

ensi 

cek 

saldo 

Freku

ensi 

transf

er 

Frekue

nsi 

pemba

yaran 

produk

/jasa 

Freku

ensi 

menc

ari 

infor

masi 

nilai 

kurs 

Jum

lah  

1 3 1 1 1 1 4 4 1 15 

2 1 1 0 0 0 4 2 1 10 

3 4 2 0 0 0 5 3 0 14 

4 11 6 3 2 2 5 7 1 36 

5 22 9 7 9 12 18 32 9 118 

6 25 16 13 17 18 19 20 15 143 

7 16 27 27 25 37 14 16 19 181 

8 15 23 34 29 21 20 11 26 179 

9 3 9 10 11 7 8 5 19 73 

10 0 6 5 6 2 3 0 9 31 

Jumla

h  

100 100 100 100 100 100 100 100 800 

Ideks  58,0 69,3 72,7 72,2 68,7 60,9 57,0 74,4 69,4 

Sumber : Data primer yang dioalah, 2011 

Dari tabel 1.5 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

memberikan tanggapam yang positif mengenai mutu sistem e-banking terhadap 

minat bertransaksi ulang secara online dari BNI. Secara rata-rata indeks tanggibel 

tanggapan responden terhadap mutu sistem e-banking mencapai angka 69,4. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata indeks tanggibel responden memberikan 
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tanggapan kesetujuan dan kesesuaian sedang atas mutu sistem e-banking yang 

diberikan oleh BNI kepada nasabahnya. 

Variabel Minat Betransaksi Ulang Secara Online (Y) 

Tabel 1.6 

Jawaban Terhadap Minat Bertransaksi Ulang Secara Online 

Skor Minat 

transaksi 

Minat 

referensi 

Minat 

preferensial 

Minat 

eksploratif 

Jumlah 

1 1 1 1 1 4 

2 1 0 0 0 1 

3 3 4 1 2 10 

4 4 5 6 4 19 

5 24 14 15 19 72 

6 22 19 17 16 74 

7 28 21 29 21 99 

8 14 21 18 21 74 

9 8 6 12 10 36 

10 4 4 0 3 11 

Jumlah 100 100 100 100 400 

Indek 70,3 63,0 66,3 65,6 63,8 

Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Dari tabel 1.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

tanggapan yang positif mengenai minat responden dalam melakukan transaksi 

ulang secara onlie yang diberikan BNI setelah pertimbangan pertimbangan 

sebelumnya. Secara indek rata-rata tanggibel tanggapan responden terhadap minat 

bertransaksi ulang secara online mencapai angka 63.8. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata indek responden memberikan tanggapan yang baik atas minat 

bertansaksi ulang secara online mereka yang disebabkan pertimbangan-

pertimbangan sebelumnya. 
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Uji Asumsi Klasik 

1. Uji multikolineritas 

Uji multikolinaritas dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap model 

regresi, apakah model regresi tersebut memiliki hubungan antara variabel 

independen. Jika terjadi kolerasi diantara variabel independen maka terdapat 

problem multikolinieritas. Dan model regresi yang baik sebenarnya tidak ada 

korelasi diantara variabel independen. 

Tabel 1.6 
Uji Multikolinieritas 
Colinierity statistic 

Variable Tolerance VIF Keterangan 

Trust 0.819 1.221 Bebas 

Multikolinier  

Mutu system 0,819 1.221 Bebas 

Multikolinier  

Sumber: Data primer yang diolah, 2011 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fariabel yang 

digunakan sebagai presiktor model regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup 

kecil, dimana semua berada dibawah 10 dan nilai toleran lebih dari 0,1. Hal ini 

menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, yang berarti bahwa semua variabel 

tersebut dapat digunakan variabel yang saling independen 

2. Uji Heteroskedastistas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas. Dan jika varian berbeda disebut 

heteroskedadtisitas. 
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 Untuk menentukan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak maka 

dapat digunakan dasar analisi sebagai berikut. ( Ghozali, 2009 ) : 

1. jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur ( bergelombang melebar, kemudian menyempit ) 

mengidikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteokedastisitas. 

Gambar 1.10 

Uji Heteroskedatisitas 

 

 Hasil pengujian heteroskedastisidas menunjukkan tidak terjadi pola yang 

jelas dari titik –titik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak 

memiliki gejala adanya heteroskedastisidas, yang berarti bahwa tidak ada ganguan 

yang berarti dalam model regresi ini. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi 

variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal/mendekati normal 
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Gambar 1.11 

Histogram Normalitas 

 

Gambar 1.11 menunjukkan bahwa residual terdistribusi dengan normal, 

hal ini dibuktikan dengan bentuk yang simetris, tidak menceng kekanan 

atau kekiri. 

Gambar 1.12 

Scatter Plot yang Menunjukkan Normalitas 

 

 Gambar1.12 diatas mengambarkan bahwa data dari variabel trust, mutu 

sistem dan minat bertransaksi ulang secara online membentuk sebuah pola garis 

diagonal dan penyebarannya berada pada garis diagonal. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. 
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Pengujian Hipotesis 

 1. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara persial variabel 

independen ( trust, dan mutu sytem ) terhadap variabel dependen ( minat 

bertransaksi ulang secara online). Berikut ini dijelaskan pengujian masing – 

masing secara persial. 

Tabel 1.7 

Hasil Uji t 

 

a. Variabel Trust 

Ho : b1 =  0 :Trust tidak berpengaruh positif terhadap minat   

bertransaksi ulang secara online. 

Ha : b1 > 0 :Trust berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi 

ulang secara online. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -2.036 2.718  -.749 .456   

 Trust .240 .045 .406 5.328 .000 .819 1.221 

Mutu E-

banking 

.317 .052 .463 6.076 .000 .819 1.221 

a. Dependent Variable: Mianat bertransaksi ulang secara online 

Sumber : Data yang diolah, 2011 
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Hasil uji t untuk variabel X1 (Trust) diperoleh nilai t hitung = 5,323 dengan 

tingkat signifikan 0. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, didapat t tabel 

1,296. Ini berarti t hitung > t tabel ini yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian maka, hipotesis pertama dapat di terima. Dapat disimpilkan 

bahwa trust mempengaruhi keputusan minat bertransaksi ulang secara online. 

b. Mutu Sistem 

Ho : b2 = 0 : Mutu sistem tidak berpengaruh positif terhadap minat 

bertransaksi ulang secara online. 

Ha : b2 > 0 : Mutu sistem berpengaruh positif terhadap minat 

bertransaksi ulang secara online. 

Hasil uji t variabel X2 (Mutu System) diperoleh nilai t hitung = 6.076 

dengan tingkat signifikan 0. Dengan menggunakan batas signifikan 0,05, didapat t 

tabel 1,296. Ini berarti t hitung > t tabel yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa mutu sistem berpengaruh terhadap minat bertransaksi 

ulang secara online. 

2 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen (trust (X1), dan mutu sistem (X2). Terhadap variabel dependen ( minat 

bertransasi ulang secara online ( Y)). Penghitungan statistik dalam analisis regresi 

linier berganda selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada 

Tabel 4.16berikut ini :  

Tabel 1.8 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.036 2.718  -.749 .456 
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Trust .240 .045 .406 5.328 .000 

Mutu E-

banking 

.317 .052 .463 6.076 .000 

a. Dependent Variable: Minat bertransaksi ulang secara online  

Sumber : Data Primer yang diolah, 2011 

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  0,406 X1 +  0,463 X2  

Persamaan regresi tersebut dapat terlihat bahwa variabel trust dan mutu 

sistem berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi ulang secara online. 

Berdasarkan persamaan dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

berpengaruh adalah variabel mutu sistem dengan koefisien 0,463 diikuti oleh 

variabel trust dengan koefisien 0,406. 

1. Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama 

– sama terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ho  : Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel independen (minat bertransaksi ulang secara online (Y)) 

Ha : Semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen ( minat bertransaksi ulang secara online (Y)) 

Berikut ini merupakan hasil dari uji F data yang telah didapat : 

Tabel 1.9 
Hasil Uji F 
ANOVA b 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
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1 Regression 1632.441 2 816.221 56.676 .000a 

Residual 1396.949 97 14.402   

Total 3029.390 99    

a. Predictors: (Constant), T. Mutu sistem, T. Trust 

b. Dependent Variable: Minat bertransaksi ulang secara online 

 Dari table 1.9 diatas nilai signikan F 0,000 < 0,5 hal ini menyatakan bahwa 

model regresi yang digunakan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap 

minat bertransaksi ulang secara online. 

4.7 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

yang paling baik dalam analisis regresi. Koefisien determinasi menunjukkan 

kemampuan model dan menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian. 

Tabel 1.10 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .734a .539 .529 3.79494 

a. Predictors: (Constant), T. Mutu Sistem, T. Trust 

Sumber: Data primer yang dioalah, 2011 

Dilihat dari table 1.10 diatas koefisien determminasi ( adjusted R2 )  yang 

diperoleh sebesar 0,529. Hal ini berarti 52,9% telah menyatakan bahwa variabel 

independen ( trust, dan mutu ) telah menjelaskan minat bertransaksi ulang secara 

online. Sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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KESIMPULAN DAN BATASAN PENELITI 

1 Kesimpulan Pengujian Hipotesis Penelitian 

H1 dan H2 menyatakan bahwa masing masing dari variabel dependen 

berpengaruh positif terhap minat bertransaksi ulang secara online. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang positif antara dua variabel dependen tersebut dengan variabel independen. 

2. Keterbatasan Penelitian 

1. Hanya menggunakan 100 orang responden dikarenakan tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi dalam penyebaran kuesioner. Timgkat 

kesulitan dikarenakan banyak item pertanyaan yang enggan untuk 

mengisi kuesioner tersebut. 

2. Menggunakan metode 3 (tiga) kotak sehingga hasil yang diperoleh 

kurang fariatif karena akan cenderung masuk kedalam rentang jawaban 

yang sedang dan tinggi tetapi diambang batas rendah 

3. Masukan untuk Peneliti yang Akan Datang 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar, 

sehingga jawaban dari responden akan lebih valid dan bervariasi 

sehingga dapat lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

2. Penggolongan indeks dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) kotak, 

bukan dengan 3 (tiga) kotak sehingga didapat variasi indeks yang lebih 

variatif (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah), dan 

dapat diperoleh analisis yang lebih akurat 
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