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ABSTRACT 

Kualitas pelayanan bank melalui online adalah media untuk memberikan pelayanan 

dari bank terhadap konsumen. Pelayanan dengan media ini diharapkan dapat 

memberikan efek kepada bank. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencari tahu 

apakah pelayanan melalui online dapat menciptakan kepusan dan loyalitas pada 

konsumen.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

teknik survei melalui kuisioner untuk pengumpulan data. Sampel dari penelitian ini 

adalah nasabah bank yang juga menggunakan online bank.Hasil analisa dilakukan 

dengan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dan 

kesimpulan hasil adalah sebagai berikut: 1) online service quality berpengaruh positif 

terhadap online experience, 2) online experience berpengaruh positif terhadap Brand 
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Satisfaction, 3) Online experience tidak berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty, 

4) Brand Satisfaction berpengaruh positif terhadap Brand Loyalty 

Kata Kunci: Online Service Quality,Brand ,Satisfaction,Brand Loyalty 

 

The quality of bank services through online is a medium to provide services from 

banks to consumers. Service with this media is expected to give effect to the bank. The 

purpose of this study is to find out whether online service can create satisfaction and 

loyalty to the consumer. This research is descriptive quantitative research using 

survey techniques through questionnaires for data. The sample of this research is 

bank which also use online bank. The result of analysis is done by Partial Least 

Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method and the result is as 

follows: 1) online service quality is positive toward online experience 2) online 

experience positive to Brand Satisfaction, 3) Online experience has no positive effect 

on Brand Loyalty, 4) Brand Satisfaction has positive effect on Brand Loyalty. 

Keywords: Online Service Quality, Brand, Satisfaction, Brand Loyalty
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi baru-baru ini telah menyebabkan 

perubahan besar pada jasa pelayanan pelanggan. Pelanggan lebih memilih untuk 

menggunakan pilihan swalayan, yang lebih nyaman dan cepat didorong oleh 

penggunaan internet. Angka dipresentasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia tahun 2016, penduduk berusia 25-34 tahun mendominasi 

pengguna internet sebanyak 75,8%. Anak anak yang berusia dari 10 tahun bahkan 

sudah menggunakan internet sebanyak 75,5%. Fenomena tersebut telah banyak 

mengubah aktivitas sehari-hari kebanyakan orang, seperti berbelanja dan jasa 

dalam layanan perbankan. Popularitas layanan perbankan disampaikan melalui 

internet (online layanan perbankan) telah meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir (Fredriksson 2003). Hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Internet 

Indonesia pada November 2016, menyatakan sekitar 93,4 juta dari total populasi 

responden 132 juta di Inonesia telah menggunakan layanan perbankan online dari 

berbagai macam bank umum yang sudah memliki layanan perbankan online. 

Literatur dalam pelayanan kualitas berlimpah (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 

1991; Cronin & Taylor, 1992; Zeithaml, Berry & Parasuraman, 1996; Carman, 

1990), penelitian yang sedikit dilakukan pada evaluasi kualitas layanan yang 

disampaikan melalui internet (Cox &Dale, 2001). Terutama pada sektor 
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perbankan dimana telah mengalami perubahan mendasar karena kemunculan 

internet (Gunasekaran & Love, 1999). 

Perbankan menurut undang undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan 

di Indonesia banyak bermunculan dengan beberapa jenis bank diantaranya: 

1. Bank konvensional yang terbagi atas bank pemerintah,bank swasta,bank 

swasta nasional devisa,bank swasta nasional non devisa,bank pembangunan 

daerah,bank campuran dan  bank asing 

2. Bank umum syariah yang terbagi atas bank swasta nasional devisa,bank 

swasta nasional nondevisa dan bank campuran 

3. Unit usaha syariah bank umum konvensional yang terbagi atas bank 

pemerintah,bank swasta nasional devisa,bank pembangunan daerah dan bank 

asing 
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Tabel 1.1 Jumlah bank di Indonesia  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 

Berdasarkan jenis bank di Indonesia dengan total kurang lebih 119 bank pada 

tahun 2014. Berkurangnya jumlah bank tersebut dikarenakan adanya merger bank. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS diatas diketahui bahwa bank swasta 

nasional terbanyak dengan total 56 bank. Persaingan yang semakin ketat telah 

membuat organisasi menjadi terus berusaha meningkatkan produktivitas dan 

menurunkan biaya. Salah satu cara yang mereka capai adalah dengan berinvestasi di 

bidang teknologi informasi (Fredriksson, 2003). Salah satu cara mereka berinvestasi 
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dibidang teknologi informasi adalah dengan penggunaan internet banking (online 

banking). Beberapa banking di Indonesia sudah memanfaatkan teknologi untuk 

bersaing dengan memfasilitasi pelanggannya dengan online banking,diantaranya bank 

mandiri, BCA, BRI, BNI,Bank Mega, Bank Danamon,Bank ANZ,Bank bukopin dan 

Bank CIMB. Menurut Mols (2000) pengenalan layanan E-banking dapat mengubah 

yang terpenting cara bank membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan 

mereka. Meningkatnya penggunaan internet di masa depan akan meningkatkan 

harapan dan persepsi pelanggan membuat kualitas e-service menjadi isu yang 

semakin penting. Pengertian pelayanan masalah kualitas dalam saluran pengiriman 

baru menjadi penting. Menyampaikan layanan berkualitas tinggi merupakan prasyarat 

untuk mencapai kepuasan pelanggan dan hanya melalui kepuasan pelanggan 

perusahaan bisa mendapatkan loyalitas pelanggan (Grönroos, 2000). Produk dan 

layanan yang sangat tidak berdiferensiasi bahwa organisasi keuangan,khususnya 

bank, menawarkan kualitas layanan menjadi alat utama untuk bersaing di pasar 

(Stafford, 1996; Kim, Han, Choi & Kim, 1998). Perkembangan teknologi informasi 

secara radikal mengubah cara-cara perusahaan beroperasi. Awalnya teknologi (TI) 

digunakan sebagai sarana pendukung sebagian operasional bank, namun saat ini TI 

menjadi salah satu bagian utama bank untuk mendukung hampir seluruh layanan 

bank sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah (www.ojk.go.id). Meningkatnya 

tuntutan dari pelanggan yang canggih, bersama dengan informasi yang sangat 

terkenal mendorong para manajer untuk merangkul IT untuk memenuhi bisnis 

sekarang dan masa depan. 
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 Bloom (2017) berpendapat, teknologi setidaknya memiliki dua komponen yang 

berbeda. Pertama, melalui penyebaran penyimpanan dan pemrosesan data yang 

murah, informasi yang tersimpan di database menjadi lebih murah untuk diakses. 

Kedua, melalui penyebaran komunikasi kabel dan nirkabel murah, yang memudahkan 

untuk berkomunikasi satu sama lain (misalnya e-mail dan perangkat mobile) (Leung 

2012).  

Gambar  1.1 Pengguna Internet Indonesia berdasarkan usia 

 

Sumber: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia 2016 

Beberapa survei juga ada menunjukkan bahwa antara 9,9 juta masyarakat 

Indonesia atau sekitar 75,5 persen melakukan komunikasi dengan bank mereka 

melalui internet banking, contohnya melakukan pembayaran transaksi online 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,2016). Berdasarkan data dari 

financeroll Indonesia mengatakan, tahun 2013 sebanyak 48% orang berusia 18-29 
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tahun memanfaatkan fasilitas online banking mereka, 37% orang yang berusia 26-

34 tahun menggunakan online banking (www.financeroll.com). Alasan bagi 

pelanggan untuk memilih secara online layanan (seperti layanan perbankan 

online) adalah kenyamanan (Meuter et al. 2000;Szymanski & Hise, 2000), merasa 

lebih terkendali dalam proses pelayanan (Bateson, 2000; Dabholkar, 1996) dan 

menghindari kontak manusia dan menghemat waktu (Dabholkar 1996; Meuter et 

al., 2000). Menyangkut layanan online,sangat mudah bagi pelanggan untuk 

mengevaluasi dan membandingkan manfaat dari layanan bersaing (Santos, 2003). 

Biaya switching sangat rendah, itulah sebabnya mengapa mempertahankan 

pelanggan di internet sangat penting (Reichheld and Schefter 2000). Agar 

penyedia layanan bisa mempertahankan pelanggan mereka, mereka harus 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pelanggan memandang 

dan mengevaluasi kualitas layanan yang ditawarkan secara elektronik.       

Mempertimbangkan hal yang besar,investasi bank dibuat di infrastruktur internet, 

kepuasan pelanggan dan retensi berubah menjadi faktor penting untuk 

kesusuksesan dalam perbankan online yang berarti bahwa generasi nilai 

pelanggan yang positif di internet membutuhkan pendirian pelanggan jangka 

panjang (Bauer, Hammerschmidt & Falk, 2005). Dunia kelebihan pasokan saat 

ini,dimana pelanggan memiliki tuntutan yang sangat tinggi,organisasi layanan 

keuangan mencoba menjadi lebih fokus pada pelanggan (Gonzales, Quesada, 

Picado & Eckelman, 2004). E-banking dapat menguntungkan,bila bank harus 

fokus tidak hanya memperoleh pelanggan baru tetapi juga pada retensi pelanggan 
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yang ada (Reichheld & Schefter, 2000). Banyak penelitian telah melakukan 

mengenai dimensi kualitas layanan utama dan pelanggan persyaratan di 

lingkungan perbankan tradisional, dimana interaksi pribadi antara pelanggan dan 

karyawan bank berlangsung (Cowling & Newman, 1995; Johnston,1995; Bahia& 

Nantel, 2000; Oppewal & Vriens, 2000). Kualitas layanan atribut dan kebutuhan 

pelanggan yang terlibat dalam perbankan internet, dimana interaksi antara 

pelanggan dan bank bersifat impersonal belum cukup diteliti,yang mana dapat 

diimplikasikan oleh fakta bahwa belum ada pengukuran yang tepat mengenai 

instrumen untuk kualitas layanan online (Cox & Dale, 2001). Penyedia layanan 

internet banking lebih banyak mengetahui tentang persepsi pelanggan mereka 

tentang online kualitas layanan perbankan dan atributnya, pelanggan merasa 

penting untuk kualitas penyampaian layanan keuangan di internet. Pelanggan 

memiliki beberapa harapan dan kriteria saat mereka menilai apakah layanan E-

banking yang disediakan memuaskan atau tidak. Bank yang menyediakan layanan 

E-banking harus berusaha mencari tahu sehingga bisa mengembangkan layanan 

online mereka dan mendapatkan keunggulan kompetitif di industri perbankan. 

Selain itu, proses penyampaian layanan di internet berbeda jauh dari lingkungan 

bank dan mortir tradisional, terutama karena tidak adanya jalur langsung kontak 

antara karyawan dan pelanggan di ruang internet,atribut untuk mendefinisikan 

pemberian layanan berkualitas tinggi diharapkan berbeda dalam dua konteks. 

Ketika menilai service quality E-banking yang disediakan, pelanggan 

mempertimbangkan banyak hal faktor yang mempengaruhi penilaian mereka. 
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Pelanggan merespon dan efisiensi penyedia layanan akan sangat penting bagi 

keamanan orang lain dan privasi masalah yang mungkin lebih penting, dan bagi 

orang lain yang paling penting adalah situs web desainnya dan kemudahan 

penggunaan. Pelanggan memiliki harapan dan persyaratan yang berbeda,mereka 

menganggap aspek yang berbeda dari proses pemberian layanan penting untuk 

mereka untuk puas dengan layanan namun demikian, harus ada beberapa 

persyaratan umum bagi pengguna layanan perbankan online beberapa harapan 

yang valid secara keseluruhan, yaitu minat dalam penelitian ini. Proses 

penyampaian layanan di internet berbeda jauh dari lingkungan bank terutama 

karena tidak adanya jalur langsung kontak antara karyawan dan pelanggan, atribut 

untuk menentukan kualitas tinggi penyampaian layanan diharapkan berbeda 

dalam dua konteks. Menurut Li, Tan dan Xie (2002), karena adanya perbedaan 

antara layanan online dan tradisional, maka ada tantangan nyata dalam mengukur 

online service quality.  

Banyak penelitian dilakukan evaluasi service quality perbankan tradisional 

(Cowling & Newman,1995; Johnston, 1995; Bahia & Nantel, 2000; Oppewal & 

Vriens, 2000), penelitian tentang online service quality dalam hal ini kualitas 

layanan perbankan online masih dalam tahap awal (Santos, 2003). Penggunaan 

perbankan online terus meningkat selama bertahun-tahun (Fredriksson,2003), 

pengetahuan tentang mendefinisikan pengiriman layanan berkualitas tinggi 

melalui internet menjadi penting bagi bank, yang ingin tetap kompetitif di pasar. 

Bank punya pengetahuan tentang atribut kualitas yang bisa mereka gunakan untuk 
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mengukur kualitas online mereka, layanan dan kepuasan keseluruhan pelanggan 

mereka dengan masing-masing atribut ini akan lebih mudah bagi mereka untuk 

mengambil tindakan dan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki 

keseluruhan kualitas layanan 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi untuk mengumpulkan data empiris melalui kuesioner 

online dari sampel dari populasi di wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang, 

Bekasi yang pernah memakai online banking sebagai metode transaksi utama 

sampai batas tertentu membatasi generalisasi hasil dan tidak ada pembatasan 

menegenai usia responden. Data yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menunjukan pengguna layanan perbankan online di 

Indonesia tahun 2013 sebanyak 48% orang berusia 18-29 tahun memanfaatkan 

fasilitas online banking mereka sedangkan 37% orang yang berusia 26-34 tahun 

menggunakan online banking walaupun ada pembatasan usia nasabah muda 

(dibawah 34 tahun) diperkirakan menjadi penting bagi perbankan karena mereka 

adalah orang-orang yang akan menggunakan layanan bank untuk waktu yang 

lama masa depan, mereka harus tertarik untuk tetap menjadi pelanggan bank dan 

tidak beralih ke yang lain.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Untuk dapat mencapai tujuan diatas, pertanyaan penelitian dari penelitian ini 

adalah didefinisikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh dimensi dari online service quality (service 

performance,website characteristic,communication,dan efficiency) terhadap 

experience melakukan layanan perbankan online? 

2. Bagaimana pengaruh online experience terhadap satisfaction dari layanan 

perbankan online? 

3. Bagaimana pengaruh online experience terhadap loyalty terhadap layanan 

perbankan online? 

4.  Bagaimana pengaruh satisfaction terhadap loyalty dari layanan perbankan 

online? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dan ruang lingkup diatas,peneliti ingin mengetahui 

apakah variabel yang diajukan diatas memberikan pengaruh terhadap 

konsumen.Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh dimensi dari online service quality 

(service performance,website characteristic,communication,dan efficiency) 

terhadap experience melakukan layanan perbankan online  

2.  Mengetahui dan menganalisis pengaruh online experience terhadap 

satisfaction dari layanan perbankan online  
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3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh online experience terhadap loyalty 

terhadap layanan perbankan online  

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh satisfacton terhadap loyalty dari 

layanan perbankan online  

1.5 Manfaat Penelitan 

 Penulis berharap adanya manfaat yang dapat dicapai dan memberikan manfaat 

kepada akademis dan praktisi sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan juga 

kontribusi mengenai ilmu manajemen khususnya dalam bidang marketing. 

Manfaat lain nya dapat menambah pengetahuan mengenai teknik marketing 

secara online dimana pengguna internet dan smartphone di Indonesia sudah 

sangat banyak sekali dan menjadi wadah yang bagus untuk melakukan 

marketing produk. Selain itu penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi 

referensi untuk melaukan penulisan mengenai service quality diranah 

perbankan online dan dapat di perluas kembali 

2. Manfaat praktisi 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif terhadap 

pembaca dan diharapkan dapat menjadi referensi berbagai perusahaan dan 

perbankan Adanya penelitian ini dapat menaikkan penggunaan online banking  
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1.6 Sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab I,peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang beserta objek 

yang akan diteliti,masalah yang akan menjadi fokus terhadap penelitian,ruang lingkup 

penelitian,tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah,manfaat 

penelitian baik manfaat untuk akademik dan manfaat untuk praktisi serta sistematika 

penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab II akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dimana akan 

dijelaskan mengenai teori dan onsep dasar serta penjabaran mengenai masing masing 

variabel yang digunakan,lalu menjelaskan mengenai rerangka konseptual dimana 

menjabarkan argumentasi secara logis dari masing masing variabel serta menjelaskan 

model penelitian yang disertai dengan hipotesis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab III,peneliti akan menjelaskan mengenai objek penelitian dimana 

didalamnya terdapat objek yang akan diteliti,kurun waktu pelaksanaan penelitian,lalu 

menjelaskan mengenai desain penelitian,metode menghimpun data dimana akan 

dijelaskan tekmik sampling dan teknik menghimpun data yang digunakan serta 

jumlah sampel yang dihimpun,mejelaskan operasional variabel berikut dengan 

definisi dan rujukannya serta menjelaskan tentang metode analisis data 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab IV,peneliti akan mejelaskan mengenai analisis data,objek dan 

pembahasan dari kuisioner yang telah di olah data 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab V,peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dibuat dan menjawab prtanyaan dari rumusan masalah dan memberikan saran yang 

bermanfaat dan dapat di adopsi untuk akademik dan praktisi serta memberikan saran 

kepada pembaca jika ingin melakukan penulisan dengan tema service quality 
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BAB II  

 LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi dan Karakteristik service 

Pentingnya sektor jasa dalam beberapa tahun terakhir tercermin pada 

peningkatan bagian pelayanan ekonomi nasional. Pergeseran dramatis menuju 

layanan di dunia ekonomi dan jumlah keragaman penyedia layanan terus meningkat. 

Didalam Lingkungan yang kompetitif, perusahaan jasa harus lebih cepat, lebih 

ramping, bekerja lebih efisien dan memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik 

agar tetap kompetitif. Tahun 1960an, 70an dan 80an, serangkaian definisi layanan 

disarankan. Layanan atau service adalah sebuah proses yang terdiri dari serangkaian 

kegiatan yang kurang lebih tidak berwujud tapi tidak selalu terjadi dalam interaksi 

antara pelanggan dan pegawai layanan atau fisik sumber daya atau barang atau sistem 

dari penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi bagi masalah pelanggan 

(Gronroos, 2000).  Service memiliki banyak karakteristik yang membedakannya dari 

barang fisik. Grönroos (2000) menyatakan beberapa perbedaan utama antara layanan 

dan barang fisik adalah bahwa layanan adalah proses, mereka tidak berwujud dan 

heterogen, mereka tidak dapat disimpan dalam stok dan tidak ada pemindahan 

kepemilikan,produksi,distribusi dan konsumsi merupakan proses simultan dalam 

konteks pelayanan,nilai inti diproduksi dalam interaksi pembeli-penjual dan yang 
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terpenting dalam pelayanan,pelanggan berpartisipasi dalam proses produksi. 

Karakteristik terakhir dari layanan itu pelanggan berpartisipasi dalam proses produksi 

sangat penting saat isu kualitas layanan dibahas. Alasannya adalah karena partisipasi 

pelanggan di Indonesia produksi layanan, kualitas layanan secara langsung dirasakan 

oleh pelanggan pada saat produksi itulah sebabnya kualitas layanan dapat 

didefinisikan sebagai kualitas seperti yang dirasakan oleh pelanggan (Grönroos, 

2000) dan oleh karena itu pengukuran kualitas layanan telah menjadi tantangan nyata 

bagi penyedia layanan.  Selama dua dekade terakhir banyak peneliti telah melakukan 

penyelidikan tentang layanan kualitas dan kepentingannya untuk diferensiasi layanan 

dan untuk mendapatkan persaingan. Keuntungan telah diakui (Zeithaml et al., 1996; 

Ennew, Reed & Binks, 1993).  Kualitas layanan berasal dari perbandingan pelanggan 

merasa perusahaan harus menawarkan (harapan mereka) dengan kinerja layanan 

perusahaan yang sebenarnya (Zeithaml et. al., 2000). Konsep kualitas pelayanan 

sangat terkait dengan kepercayaan dan persepsi Gummesson (1979). Grönroos (2000) 

memperkenalkan gagasan "Total Perceived Service Quality" yang mendefinisikan 

bagaimana pelanggan merasakan perbedaan antara layanan yang diharapkan dan 

layanan yang berpengalaman 
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Sumber: Grönroos C. (2000), “Service Management and Marketing: A customer 

        Relationship Management Approach”, p. 67 

Berdasarkan temuan service quality diterima sebagai ukuran seberapa baik harapan 

pelanggan yang dipenuhi oleh layanan yang disampaikan. Parasuraman, Zeithaml dan 

Berry (1988)  mendefinisikan kualitas layanan sebagai "keseluruhan evaluasi sebuah 

perusahaan jasa yang menghasilkan dari membandingkan kinerja perusahaan dengan 

ekspektasi umum pelanggan tentang bagaimana perusahaan dalam hal itu industri 

harus melakukan".Penelitian telah mencoba mendefinisikan dimensi kualitas layanan. 

Terdapat dua metode yang digunakan untuk menentukan dimensi kualitas layanan 

(Santos, 2003). Metode pertama, kualitas layanan didefinisikan dalam hal kualitas 

fungsional (bagaimana layanannya disampaikan = proses) dan kualitas teknis (apa 

layanan yang disampaikan = hasil) (Grönroos, 2000).  Metode kedua mencoba untuk 

menentukan kualitas layanan dengan bantuan karakteristik spesifik layanan tertentu. 

Expected 

Quality 

Experienced 

Quality 

Total Perceived 

Quality 

Gambar 2.1 Total Perceived Quality  
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Melihat dua cara untuk menentukan kualitas layanan, berdasarkan harapan dan 

persepsi, menjadi jelas bahwa kualitas layanan adalah konsep multi dimensi yang 

berarti berbeda untuk orang yang berbeda (Brady & Cronin, 2001). 

2.1.2  E-Services quality 

E-service quality didefinisikan sebagai penilaian pelanggan secara 

keseluruhan dan penilaian e-service pengiriman di pasar virtual (Santos, 2003). Bisnis 

yang sudah berpengalaman dan sukses dalam menawarkan layanan mulai memahami 

selain situs web, kehadiran dan harga murah merupakan faktor keberhasilan atau 

kegagalan penting termasuk kualitas layanan elektronik (Yang, 2001; Zeithaml, 

2002). Salah satu alasan kenaikan pentingnya kualitas layanan e-mail adalah karena 

melalui internet  jauh lebih mudah bagi pelanggan dibandingkan penawaran layanan 

yang berbeda daripada melalui saluran tradisional (Santos, 2003). Pelanggan layanan 

online mengharapkan tingkat kualitas layanan yang sama atau lebih tinggi dari pada 

pelanggan layanan tradisional (Santos, 2003). Pentingnya mengantarkan e-service 

berkualitas tinggi telah banyak dikenali perusahaan namun tetap saja ada masalah 

bagaimana online service quality didefinisikan yang determinannya dan bagaimana 

sebenarnya bisa diukur.  Banyak model dan metode untuk mengukur kualitas layanan 

tradisional (Cowling & Newman, 1995; Johnston, 1995; Bahia &Nantel, 2000; 

Oppewal & Vriens, 2000), namun tidak banyak riset yang dilakukan mengenai 

kualitas layanan yang disampaikan melalui internet (Cox & Dale,2001). Dua 

pendekatan untuk mempelajari e-service yang bisa dilakukan. Pendekatan pertama 
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menyarankan studi tentang kualitas e-service berdasarkan teori kualitas pelayanan 

yang sudah ada (Grönroos, 2000; Zeithaml et al., 2000). Pendekatan yang lain 

menyarankan kajian e-service quality melalui penelitian empiris dan pengembangan 

kategori baru layanan elektronik (Szymanski & Hise, 2000). 

Van Riel, Liljander dan Jurriens (2001) instrumen service qualty pada 

berbagai layanan elektronik seperti layanan berbasis web, internet perbankan ritel dan 

elektronik. Beberapa keraguan di kalangan peneliti apakah instrumen service quality 

dapat diterapkan untuk mengukur kualitas online jasa. Parasuraman dan Grewal 

(2000) mengusulkan agar penelitian dibutuhkan apakah "definisi dan kepentingan 

relatif dari lima dimensi kualitas layanan berubah saat pelanggan berinteraksi dengan 

teknologi dan bukan dengan tenaga jasa". Alat dimensi service quality dan atribut 

dikembangkan untuk layanan tradisional dimana kontak langsung antara karyawan 

dan pelanggan terjadi. Peneliti penelitian percaya bahwa item dari instrumen dan 

konten mereka perlu disempurnakan sebelum bisa bermakna diterapkan dalam 

konteks layanan online. 

 Zeithaml et al. (2000) tambahan dimensi mungkin juga dibutuhkan agar 

kualitas layanan e-service sepenuhnya terjaga. Yang (2001) mengemukakan dalam 

penelitiannya, tujuh dimensi e-service quality yang sejajar dengan skala service 

quality. Dimensi ini meliputi kehandalan, tanggap, akses, kemudahan penggunaan, 

perhatian, kredibilitas dan keamanan. Disamping penerapan model yang sudah ada 

pada pengukuran kualitas e-service beberapa peneliti baru-baru ini mengusulkan 
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dimensi kualitas baru, khusus untuk layanan online. Sebuah penelitian terbaru 

mengenai kualitas layanan online dari 23 agen perjalanan, Kaynama dan Black 

(2000) telah menggunakan tujuh dimensi kualitas yang berasal dari service quality: 

daya tanggap, isi dan tujuan (berasal dari kehandalan), aksesibilitas, navigasi, desain 

dan presentasi (semua berasal dari tangibles), latar belakang (assurance), dan 

personalisasi dan kustomisasi (berasal dari empati) 

Ziethaml et al. (2000) melakukan penelitian dengan kelompok fokus yang 

terdiri dari orang dengan pengalaman berbelanja online. Sebagai hasil 

penelitian,mereka mendefinisikan sebelas e-service dimensi (yang disebut instrumen 

E-SQ): keandalan, daya tanggap, akses, dan fleksibilitas, kemudahan navigasi, 

efisiensi, jaminan / kepercayaan, keamanan / privasi, pengetahuan harga, estetika dan 

kustomisasi / personalisasi situs. Tahun 2002, Zeithaml et al. direvisi model E-SQ 

dan menurunkan dimensi kualitas layanan online menjadi tujuh.Dimensi ini adalah 

sebagai berikut: efisiensi, pemenuhan, ketersediaan sistem, privasi, responsif, 

kompensasi dan kontak (Parasuraman et al., 2005). Berdasarkan skala service quality, 

Barnes dan Vidgen (2001) telah mengembangkan webqual indeks dengan 24 item 

pengukuran, yang khusus ditetapkan untuk layanan online pengukuran kualitas 

Indeks mencakup tujuh kualitas layanan online berikut dimensi: kehandalan, 

kompetensi, daya tanggap, akses, kredibilitas, komunikasi dan memahami individu. 

Madu dan Madu (2002) membuat tinjauan literatur, di dasar yang mereka usulkan 15 

dimensi kualitas layanan online: kinerja, fitur, struktur, estetika, kehandalan, 
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kapasitas penyimpanan, servis, keamanan dan system integritas, kepercayaan, 

responsif, diferensiasi produk dan kustomisasi, kebijakan toko web, reputasi, 

kepastian dan empati. 

2.1.3 Online Systems Quality 

Membahas layanan online, kita tidak bisa mengukur kualitasnya, hanya dari 

meneliti dimensi kualitas layanan online. Layanan online cukup berbeda dengan 

layanan tradisional,dimana perjumpaan layanan interpersonal berlangsung. 

Pertemuan layanan interpersonal, dimana pelanggan memiliki kontak langsung 

dengan layanan personal, cara petugas jasa berperilaku, berbicara, tersenyum dan 

lain-lain akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan dengan layanan yang 

disampaikan. Diruang maya, pelanggan berkomunikasi dengan perusahaan melalui 

sistem informasi. Menggunakan internet sebagai saluran penyampaian layanan, 

perusahaan harus sadar akan fakta bahwa beberapa aspek interaksi manusia dengan 

setting layanan tradisional tidak dapat digantikan oleh teknologi (Cox & Dale, 2001). 

Aspek seperti itu, menurut Cox dan Dale (2001) adalah contoh sopan santun, ramah, 

membantu, peduli, komitmen, fleksibilitas dan kebersihan. Tidak adanya aspek 

interaksi manusia yang melalui kualitas dapat disampaikan kepada pelanggan harus 

diberi kompensasi dengan faktor kualitas lainnya, misalnya berbeda fitur situs web 

perusahaan, melalui layanan online dikirimkan. Tinjauan literatur tentang kualitas 

sistem online diperlukan untuk tujuan ini belajar. 
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2.1.4 Studi online system quality 

Peneliti penelitian yang dilakukan mengenai kualitas sistem informasi online 

dan website di Indonesia. Doll dan Torkzadeh (1988) mengemukakan lima dimensi 

kualitas yang memengaruhi kepuasan pelanggan dengan website perusahaan yang 

diberikan. Dimensi tersebut adalah konten, akurasi, format, kemudahan penggunaan 

dan ketepatan waktu.  Beberapa tahun terakhir  banyak penelitian telah dilakukan 

pada fitur sukses dari website.  Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh D'Angelo 

pada tahun 1998, ketika merancang sebuah situs web, faktor berikut harus 

dipertimbangkan antara lain karakteristik navigasi, karakteristik visual, dan 

pertimbangan praktis termasuk gambar, latar belakang, warna, suara, video, media 

dan konten. Peneliti lain, Liu dan Arnett (2000) mengemukakan bahwa faktor 

penentu utama kesuksesan sebuah situs web adalah sebagai berikut yaitu penggunaan 

sistem, kualitas desain sistem, kualitas informasi dan main-main. Mempelajari 

kualitas website,Cox dan Dale (2001) telah menemukan dan membuktikan empat 

kualitas faktor situs web adalah kemudahan penggunaan (desain situs web), 

kepercayaan pelanggan (bagaimana situs web menghasilkan kepercayaan pelanggan), 

sumber daya online (kemampuan situs web untuk ditawarkan produk  atau layanan) 

dan layanan hubungan (bagaimana ikatan situs web dengan pelanggan dan 

mengilhami kesetiaan) (Yang, Jun & Peterson, 2004).  

Abels, White dan Hahn (1999) kriteria pengguna untuk desain website yang 

baik meliputi penggunaan, konten, struktur, keterkaitan, pencarian dan penampilan. 
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Menggunakan temuan dari Abels et al. (1999), Santos (2003) memiliki temuan lima 

dimensi kualitas sistem online diantaranya kemudahan penggunaan, penampilan, 

keterkaitan, struktur dan tata letak, dan konten. Fitur yang harus dimiliki sebuah situs 

web agar sukses dan berkontribusi pada kualitas layanan sangat bergantung pada jenis 

layanan yang diberikan. Fitur situs web untuk membeli musik dan buku diharapkan 

berbeda dari yang dimiliki oleh situs bank Sejauh menyangkut situs internet 

banking.Jayawardhena dan Foley (2000) mengemukakan fitur website yang penting 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah kecepatan ke download, konten, 

desain, interaktivitas, navigasi dan keamanan.Waite dan Harrison (2002) telah 

menemukan tujuh dimensi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap situs 

web bank antara lain teknis transaksi, kenyamanan pengambilan keputusan, interaktif 

interogasi, informasi khusus, efisiensi pencarian, dukungan fisik dan teknologi 

sensasi. 

2.1.5  E-Banking services 

Layanan E-Banking adalah layanan perbankan yang diberikan melalui 

internet. Layanan yang diberikan oleh bank melalui internet yang hanya memeriksa 

rekening. Layanan e-banking berevolusi untuk mencakup berbagai layanan perbankan 

tidak jarang kasusnya saat ini hampir semua layanan yang bisa diakses dicabang atau 

melalui telepon bisa diakses di internet dengan baik. Perkembangan teknologi 

memungkinkan bank untuk menawarkan tidak hanya berbasis cabang layanan melalui 

internet, namun juga layanan nilai tambah baru yang tersedia online seperti 
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perdagangan elektronik, broker real-time, menu informasi keuangan,peringatan e-

mail dan layanan pihak ketiga (pembayaran pajak, portal atau pengelolaan listrik 

tagihan) (Centeno, 2003) 

Jumlah orang yang menggunakan layanan perbankan online terus meningkat. 

Tahun 2012 hingga akhir 2016 kenaikan pengguna layanan perbankan online 

mencapai 270% yaitu 13,6 juta nasabah dan hingga pada tahun 2016 50,4 juta 

nasabah. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Bank tahun 2016, lebih dari 50 juta 

nasabah bank dari total 100 juta merupakan bukti evolusi layanan e-banking di 

Indonesia. Peningkatan penggunaan layanan perbankan online memiliki banyak 

keuntungan bagi nasabah dan bank. Layanan e-banking memungkinkan mereka untuk 

memiliki gambaran yang lebih baik mengenai perbankan mereka,bisnis dan 

membantu mereka mengelola transaksi perbankan mereka dengan lebih mudah dan 

cepat. Pelanggan yang menggunakan perbankan Internet terbukti lebih banyak terlibat 

dalam perbankan transaksi, yang menguntungkan bagi bank sendiri, melalui internet, 

peningkatan produktivitas bank juga sebagai distribusi dan produksi layanan mereka 

menjadi lebih efisien. Keseluruhan  motivasi pelanggan untuk menggunakan layanan 

E-banking berasal dari sejumlah factor yaitu kebebasan waktu dan ruang, kecepatan, 

kenyamanan, ketersediaan 24 jam sehari dan insentif harga (Mattila, Karjaluoto & 

Pento, 2002). Terlepas dari semua kelebihan, internet menawarkan kepada bank dan 

pelanggan mereka dalam hal peningkatan produktivitas dan penurunan biaya, juga 

menyembunyikan banyak kerugian dan tantangan bagi penyedia layanan. Internet, 
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perbandingan antara penawaran layanan yang berbeda jauh lebih mudah dan beralih 

biaya lebih rendah, yang memudahkan pelanggan mengubah penyedia layanan 

(Santos,2003), menimbulkan tantangan bagi bank untuk tidak hanya memperoleh 

yang baru untuk pelanggan tapi juga mempertahankan yang sudah ada. Bank untuk 

mempertahankan pelanggannya, bank harus mencoba untuk membuat mereka puas 

dengan layanan dan penawaran mereka dan hal ini dapat dicapai melalui memberikan 

layanan berkualitas tinggi. Menyampaikan layanan online berkualitas tinggi 

membutuhkan pemahaman dimensi kualitas layanan online yang dianggap penting 

dan berusaha meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui internet sehingga 

menjadi keunggulan kompetitif yang didapat. 

2.1.6  Studi E-banking services quality 

Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi untuk pengiriman dari jasa 

keuangan telah menyebabkan meningkatnya minat para peneliti dan manajer di 

Indonesia mengenai kualitas e-banking (Jayawardhena, 2004). Studi yang berbeda 

mempertimbangkan layanan tertentu dimensi kualitas dari situs perbankan sederhana. 

Jun dan Cai (2001) menggunakan metode kejadian kritis di perbankan online, 

membedakan tiga kategori kualitas sentral, yaitu kualitas layanan pelanggan, online 

kualitas sistem dan kualitas produk perbankan. Peneliti lain, Broderick dan 

Vachrapompuk (2002) melacak pola penggunaan anggota internet banking 

masyarakat menemukan bahwa apa yang mempengaruhi evaluasi layanan paling 

banyak adalah isyarat pengaturan layanan, acara utama dalam pertemuan layanan dan 
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tingkat dan sifatnya partisipasi pelanggan, sayangnya tidak dapat mengurangi hasil 

penelitian mereka. Pengukuran kualitas layanan e-banking yang tepat dan teruji. 

Jayawardhena (2004) melakukan penelitian terhadap kualitas layanan di e-banking 

dengan menggunakan metode adopsi versi instrumen service quality untuk konteks 

internet.  

2.1.7 Service performance 

 Service performaance di definisikan praktik sumber daya manusia dalam 

memberikan layanan prima (L.Tan, B.Chew, and S.Hamid 2017). Organisasi 

memasukkan prinsip keberlanjutan dalam strategi perusahaan untuk mencapai hasil 

yang spesifik,menarik, menjaga kesehatan, keselamatan karyawan, berinvestasi dalam 

mengembangkan keterampilan karyawan, mendukung keseimbangan kerja karyawan, 

dan mengelola karyawan (Cohen et al,2012).  Service performance terdapat beberapa 

dimensi untuk mendukung diantaranya availability, access, accuracy 

(fulfillment),privacy,assurance,recovery (kenova and jonasson,2006;Li et al,2015). 

 Reliability/fulfillment mengacu pada kemampuan untuk menampilkan dan 

menggambarkan produk secara akurat sehingga pelanggan dapat menerima apa yang 

mereka harapkan dan yang mereka pesan dan kemampuan untuk menghasilkan 

produk dan mengantarkan produk ke pelanggan tepat waktu. Privacy/Security 

mengacu pada kepastian bahwa data perilaku belanja pelanggan tidak dibagi dengan 

perusahaan lain dan informasi aman. Kualitas layanan telah mempertimbangkan 

pengukuran antar muka situs web dan dimensi kualitas layanan sebagai keamanan, 
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kehandalan, dan layanan pelanggan (Li et al. 2015). Pengukuran dari service 

performance adalah sebagai berikut: 

1. Bank berjanji memecahkan masalah pada waktu tertentu 

2. Transaksi dengan bank akurat 

3. Layanan bank disampaikan melalui web baik 

4. Website bank memberikan janji akurat mengenai pelayanan 

5. Website tersedia 24 jam 

6. Situs ini meluncurkan dan berjalan dengan tanpa masalah  

7. Tidak menyalahgunakan atau mengungkapkan informasi personal saya 

8. Saya merasa aman saat melakukan transaksi online  

9 Saya percaya diri dengan tekhnologi layanan bank 

10. Nama banknya terkenal dan memiliki reputasi baik 

11 Saya lebih memilih layanan perbankan pribadi di cabang lebih banyak daripada     

     perbankan online 

 

 

 

The Role Online Service Quality..., Muhammad Rifkhansyah, Ma.-IBS, 2018



27 
  

                                                                                                                       Indonesia Banking School 
 

 

2.1.8 Website Characteristics 

 Website merupakan alat pemasaran yang penting untuk meningkatkan daya 

tarik pelanggan, mengantarkan layanan, memfasilitasi transaksi, dan sebagainya. 

Penelitian sebelumnya telah meneliti media ini sebagai saluran komunikasi interaktif 

(Duncan and Moriarty 1998). Seiring perkembangan teknologi, ada kecenderungan 

perusahaan memanfaatkan kemampuan interaktif web. Situs web adalah alat 

pemasaran interaktif yang paling umum digunakan situs, untuk menjual produk, 

untuk ngobrol online. Pemasar maupun perancang situs web ingin tahu bagaimana 

membangun situs web interaktif. Misalnya, mengapa beberapa situs dianggap lebih 

interaktif daripada yang lain? (Barwise and Farley,2005) 

 Website  characteristic didefinisikan alat pemasaran interaktif sebanyak 

banyaknya dan memberikan kontak langsung antara organisasi dan konsumen (Wang, 

Yu, and Li 2015). Desain situs web memberikan peran penting dalam online karena 

mempengaruhi pelanggan secara langsung selama proses pembelian (Ludin and 

Cheng 2014). Desain situs web memiliki peran penting dalam membantu pelanggan 

dalam mencari informasi. Situs web desain memperbaiki waktu pencarian informasi, 

dan menghindari kemungkinan ketidakcocokan (Luo, Ba, and Zhang 2002).  Akses 

informasi yang mudah dapat memudahkan pencarian informasi oleh konsumen dan 

membentuk harapan mereka sebelumnya. Dampak negatif akan lebih parah dalam 

desain situs web yang buruk sehingga pelanggan tidak akan mudah menemukan 

informasi. Sebuah situs web dirancang baik, di sisi lain, dapat memfasilitasi 
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pencarian informasi dan mengurangi kemungkinan ketidakcocokan (Luo, Ba, and 

Zhang 2002). Pengukuran dari website characteristic sebagai berikut: 

1. Desain website atraktif 

2. Mudah menemukan di website bank 

3. Menggunakan website bank tidak perlu banyak usaha 

4. Struktur konten online mudah dilakukan 

5. Website bank memberikan janji yang akurat tentang layanan 

2.1.9 Communication 

 Komunikasi dapat didefinisikan sebagai 'formal dan informal berbagi 

informasi yang bermakna dan tepat waktu (Anderson and Narus 1990). Teknologi 

dan pengembangan Internet dan Intranet baru-baru ini tahun telah dibilang membuat 

dampak terbesar pada saluran komunikasi (Axley,2000).  Inovasi komunikasi melalui 

elektronik untuk mentransmisikan jenis informasi seperti e-mail, video-conferencing, 

pesan instan, dan ponsel mempengaruhi cara tugas pekerjaan sehari-hari yang 

dilakukan dengan e-mail yang paling banyak menggunakan teknologi komunikasi 

selama beberapa tahun terakhir (Katz and Rice 2002). Komunikasi dengan mesin 

setidaknya memberikan kepercayaan bahwa sistem elektronik memiliki karakteristik 

kehadiran sosial, sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan online. 

Sejauh mana situs web dapat meningkatkan komunikasi sosialnya dalam hal 

keterbukaan, kecepatan respons, dan kualitas informasi akan mempengaruhi 
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kemampuan situs untuk memenuhi kebutuhan pelanggan online yang pada gilirannya 

akan meresponsnya (Gefen and Straub 2001) 

 Semakin tinggi tingkat komunikasi sosial yang ditampilkan oleh situs web 

bank, semakin besar pengaruh kepercayaan pelanggan dan kemungkinan peningkatan 

transaksi online  (Gefen and Straub 2001). Mukherjee and Nath (2003) berpendapat 

bahwa dalam perbankan online, komunikasi antara bisnis dan pelanggan berhubungan 

positif. Komunikasi yang efektif adalah kunci sukses virtual dan salah satu kunci 

komunikasi yang efektif adalah seberapa baik dapat membangun dan memelihara 

hubungan antara pelanggan dengan bank (Lau et al.,2000). Pengukuran dari 

communication sebagai berikut: 

1. Bank memberikan tanggapan melalui e-mail 

2. Bank mudah diakses 

2.1.10 Efficiency 

 Efficiency didefinisikan mudah digunakan, terstruktur dengan benar, 

membutuhkan minimal informasi yang akan diinput oleh pelanggan (Parasuraman, 

Zeithaml, and Malhotra 2005). Efisiensi umumnya dikelompokkan menjadi tiga 

bentuk: efisiensi skala,cakupan efisiensi,dan efisiensi X. Langkah efisiensi X adalah 

bank beroperasi dengan campuran input yang efisien, dan telah menjadi fokus studi 

efisiensi bank (Chen, Skully, and Brown 2005). Pelanggan yang efisien mungkin 

menyadari nilai yang lebih besar dari interaksi layanan dan menggunakan saluran 

berbiaya rendah secara lebih luas juga terlibat dalam perilaku lain yang dapat 
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berdampak negatif pada loyalitas dan profitabilitas mereka. Pelanggan yang efisien 

diharapkan dapat memanfaatkan saluran swalayan lebih banyak daripada saluran 

layanan karyawan, berkurangnya kontak pribadi dapat merusak ikatan antara 

pelanggan dan penyedia layanan sehingga mengurangi loyalitas pelanggan (Rust et al. 

2001) 

 Efisiensi pribadi dirasakan dikaitkan dengan peningkatan kontrol yang 

dirasakan dan kemudahan penggunaan teknologi. Demikian pula, efisiensi pribadi 

melalui peningkatan kontrol yang dirasakan dan kemudahan penggunaan situs web 

harus berhubungan secara positif dengan kesenangan dan pencelupan (Hamton-sosa 

and Koufaris,2005). Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra (2005) efisiensi adalah 

aspek kualitas situs web yang paling penting dari empat dimensi E-S-QUAL, 

penilaian pelanggan dari situs web memiliki pengaruh paling kuat tidak hanya pada 

persepsi kualitas secara keseluruhan tetapi juga pada nilai yang dirasakan dan niat 

loyalitas. Pengukuran dari efficiency sebagai berikut: 

1. Website bank dapat diakses sangat cepat 

2. Mudah menemukan apa yang dibutuhkan di website 

3. Transaksi melalui website cepat 

4. Menggunakan website bank mudah 

5. Mudah mengikuti instruksi website internet banking 
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2.1.11 Online Brand Experience 

Review et al. (2016) menjelaskan brand experience sebagai persepsi tentang 

konsumen, setiap saat kontak yang mereka miliki dengan merek, entah itu citra merek 

yang diproyeksikan dalam iklan, selama kontak pribadi pertama atau tingkat kualitas 

mengenai perawatan pribadi yang mereka terima. Konsep brand experience didorong 

dari sains kognitif, filsafat dan subjek manajemen dan didefinisikan sebagai sensasi, 

perasaan, kognisi dan respon perilaku ditimbulkan oleh rangsangan terkait merek 

yang merupakan bagian dari desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi dan 

lingkungan (Schmitt, J.Brakus, and Zarantonello 2009) 

Survei online menunjukkan bahwa keterlibatan brand pelanggan secara positif 

mempengaruhi pengalaman merek online. Pengaruh keterlibatan merek pelanggan 

terhadap kepuasan merek dan loyalitas merek sebagian dimediasi oleh pengalaman 

merek online. Mediasi pengalaman merek online menghasilkan efek yang lebih kuat 

dibandingkan dengan efek langsung dari keterlibatan pelanggan terhadap kepuasan 

merek dan loyalitas merek (I.Khan, M.Fatma, and Z.Rahman 2016). Pengguna 

internet di Indonesia (132 juta) menjadikan internet sebagai sasaran selain fungsinya 

yang mudah diakses dan efisien, menjadikan layanan perbankan online masuk 

kedalamnya,dimana tahun 2016 sekitar 50 juta nasabah sudah menggunakan layanan 

online perbankan. Konsumen pada umumnya lebih suka menggunakan website yang 

akhirnya memberikan pengalaman positif ketimbang sekedar informasi pesan 
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(Morgan-thomas and Veloutsou 2013). Pengukuran dari online experience sebagai 

berikut: 

1. Tata letak situs web menarik 

2. Hasil pencrian akurat 

3. Situs web bank mudah dinavigasi 

4. Hasil pencarian selalu up to date 

2.1.12 Brand satisfaction 

 Satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang karena 

membandingkan kinerja produk (outcome) sehubungan dengan ekspektasinya (Kotler 

and Keller,2006). Matilla (2001) menyatakan e-banking  mengakui kepuasan 

pelanggan adalah kunci sukses di internet banking dan bank menggunakan media 

yang berbeda untuk menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

 Sifat kepercayaan yang tinggi dari layanan bisnis biasanya menghasilkan 

pelanggan yang cenderung mengandalkan harapan sebelumnya sehingga kepuasan 

untuk layanan bisnis cenderung bersifat evaluatif (Russell-bennet, R, mcColl-

Kennedy,J.R.,Coote 2007). Penting bagi bank menawarkan layanan internet banking 

secara berkala dan konsisten mengukur kepuasan pelanggan. Pelanggan 

menggunakan layanan internet banking mungkin saja mereka tidak puas, sampai 

batas tertentu dengan dimensi kualitas layanan tertentu (Nimako et al. 2013). 

The Role Online Service Quality..., Muhammad Rifkhansyah, Ma.-IBS, 2018



33 
  

                                                                                                                       Indonesia Banking School 
 

 

 Kemampuan bank untuk memberikan manfaat ini secara terus-menerus 

mungkin mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan untuk menjaga dan memperluas 

pelanggan, penting bagi bank untuk memahami kriteria yang digunakan konsumen 

untuk mengevaluasi layanan perbankan dan memiliki sistem dimana kepuasan 

konsumen diukur dan ditingkatkan secara terus menerus (M.Amin, Z.Isa, and 

R.Fontaine 2013). Kepuasan konsumen telah dianggap sebagai penentu mendasar 

kesuksesan bisnis jangka panjang, sebagian besar penelitian tentang kepuasan 

konsumen menyelidiki dampaknya pada evaluasi konsumsi konsumen (Cooil et al. 

2007). Pengukuran dari brand satisfaction sebagai berikut: 

1. Menjadi nasabah menjadi pilihan tepat 

2. Bank memenuhi harapan 

3. Hasilnya sama yang di inginkan 

4. Applikasi telah memenuhi kebutuhan 

2.1.13 Brand Loyalty  

       Loyalty atau kesetiaan umumnya didefinisikan sebagai komitmen untuk secara 

konsisten mengunjungi situs atau membeli kembali barang atau jasa dari perusahaan 

yang sama walaupun ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi 

menyebabkan perilaku beralih (Oliver,1997). Singh and Sirdeshmukh (2000) 

mengatakan kesetiaan sebagai niat untuk mempertahankan hubungan yang 

berkelanjutan dengan penyedia layanan. Konsep loyalitas pelanggan dipahami 
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sebagai kombinasi antara sikap positif pelanggan dan perilaku atau pembelian 

kembali. Hal ini terungkap melalui kemauan pelanggan untuk merekomendasikan 

produk / layanan tersebut kepada orang lain dan mengulang pembelian (Kaura, Durga 

Prasad, and Sharma 2016). E-loyalitas dianggap sebagai sikap pelanggan yang 

menguntungkan terhadap bisnis elektronik, sehingga menghasilkan pembelian 

berulang dan e-loyalitas lebih sensitif dibandingkan dengan loyalitas yang berasal 

dari bisnis offline (Toufaily, Ricard, and Perrien 2013). Seberapa konsisten pengguna 

internet banking mengunjungi situs web bank karena keuangan transaksi atau untuk 

mendapatkan informasi keuangan dari website bank (Rahi 2016). Kesetiaan sendiri 

memiliki beberapa jenis nya bergantung aspeknya. Kognitif loyalitas fokus pada 

aspek kinerja merek. Kesetiaan efektif berfokus pada emosi dan preferensi merek. 

Kesetiaan konatif adalah niat pelanggan untuk melakukan pembelian merek berulang 

(Toufaily, Ricard, and Perrien 2013). Pengukuran dari brand loyalty sebagai berikut: 

1. Tetap loyal pada bank 

2. Tetap sebagai nasabah bank hingga 5 tahun kedepan 

3. Merekomendasikan bank kepada orang lain 

4. Setia pada bank 

5. Menggunakan bank sebagai pilihan utama 

6. Saya akan menggunakan bank yang saya pakai sekarang dalam beberapa tahun         

kedepan 
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2.2 Penelitian terdahulu 

Peneliti memiliki beberapa jurnal acuan uang digunakan untuk penelitian 

ini.Jurnal jurnal tersebut sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Metodologi Hasil penelitian 

1 Loonam and O’laughlin (2008) 

 

Judul: 

Exploring e-service quality: 

a study of Irish online banking 

Sampel penelitian 

adalah konsumen yang 

 menggunakan internet 

di Ireland 

 

Metode penelitian: 

- Quanlitative 

- Purposive sampling 

technique 

Banyak atribut kualitas layanan 

tradisional ditemukan menjadi  

berlebihan dan bukan e-

dimensi seperti kegunaan, 

kepercayaan, akses, dan 

kegunaan web pemulihan 

kualitas informasi dan 

fleksibilitas muncul sebagai hal 

yang penting bagi layanan e-

banking  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penelitian Metodologi Hasil penelitian 

2 Nimako et al.,(2013) 

 

Judul: 

Customer Satisfaction With 

Internet Banking Service Quality  

In The Ghanaian Banking 

industry 

Sampel penelitian 

adalah konsumen yang 

 Menggunakan 2 bank 

di Ghana 

 

Metode penelitian: 

- Quantitative 

- Cross sectional 

Pelanggan lebih puas 

menggunakan Internet Bank 

Service Quality. Selain itu, 

pendapatan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan IBSQ 

pada umumnya. Ditemukan 

bahwa, umumnya pelanggan 

dari dua bank tidak puas 

dengan ketepatan penerimaan 

tanggapan terhadap  

permintaan pelanggan,  

kemampuan untuk dipandu 

secara online untuk mengatasi 

masalah,menawarkan biaya/ 

tarif dan ongkos yang lebih 

rendah secara istimewa; dan 

penalaran biaya transaksi 

untuk transaksi perbankan 

online,  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Penelitian Metodologi Hasil penelitian 

3 Muslim Amin,(2016) 

 

Judul: 

Internet banking service quality 

and its implication on e-customer 

satisfaction and e-customer 

loyalty 

Sampel penelitian 

adalah konsumen yang 

menggunakan internet 

banking di Saudi  

 Arabia 

Metode penelitian : 

- quantitative 

Hasilnya menegaskan 

 keempat dimensi (kebutuhan 

pribadi,organisasi situs,  

keramahan pengguna, dan 

efisiensi situs web) adalah 

konstruksi berbeda. Hasil 

penelitian menunjukkan 

kualitas layanan internet 

banking terdiri dari empat 

dimensi memiliki reliabilitas 

sesuai dan masing-masing 

dimensi memiliki hubungan 

positif signifikan dengan 

kualitas layanan internet 

banking. Efisiensi website 

perbankan  merupakan aspek 

penting kualitas layanan 

internet banking 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Penelitan Metodologi Hasil penelitian 

4 Trang and Nga (2016) 

 

Judul: 

Evaluation of Customer 

 Satisfaction with Internet 

Banking Service Quality of 

Vietcombank in Can Tho City 

Sampel penelitian 

adalah 300 customer 

Vietcombank di Can 

Tho City,Vietnam 

Metode penelitian: 

- Quanttative 

- Cross sectional 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada 300 pelanggan 

dari Vietcombank (VCB) 

yang diwawancarai dan 

dijawab 

18 pertanyaan peneliti telah 

menganalisa uji KMO.Hasil 

analisis KMO digunakan 

untuk regresi berganda 

analisis. Hasil penelitian 

diolah dari SPSS 

20,0 perangkat lunak. 

Parameter model yang 

diperkirakan oleh metode 

kuadrat terkecil diuji untuk 

asumsi model dengan tingkat 

signifikansi 5%. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Penelitian Metodologi Hasil penelitian 

5 Sharafi et al.,(2016) 

 

Judul: 

The Effect of Security and Privacy 

Perceptions on Customers’ Trust 

to Accept Internet Banking 

Services: An Extension of TAM 

Sampel penelitian 

adalah konsumen 

internet banking di 

Yordania 

Metode penelitian: 

- Qualitative 

Analisis jalur digunakan untuk 

menganalisis 198 tanggapan, 

hasilnya menunjukkan model  

hipotesisnya adalah sebuah 

refleksi akurat dari faktor-

faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan untuk menerima 

dan menggunakan layanan 

internet banking.  

 

6 Hong and Marimuthu (2014) 

 

Judul: 

Relationship between service 

quality and customer satisfaction: 

a study of Malaysian banking 

industry 

Sampel penelitian 

adalah 200 pelanggan 

internet banking di 

Malaysia 

Metode penelitian: 

- Quantitative 

Hasilnya menunjukkan harapan 

bank Malaysia lebih tinggi dari 

persepsi dalam kualitas 

pelayanan. Harapan mereka 

tidak terpenuhi dan 

kesenjangan terbesar 

 ditemukan pada dimensi 

reliability.Temuan dari analisis 

regresi menunjukkan kualitas 

layanan perbankan secara 

signifikan dipengaruhi oleh 

kepuasan pelanggan 
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2.3 Hipotesis 

2.3.1 Online Service quality terhadap online experience 

 Sebelas dimensi online service quality: access, ease of navigation, efficiency, 

flexibility,reliability,personalization,security/privacy,responsiveness,assurance/trust,

Site aesthetics, and price knowledge. Perbandingan lebih lanjut antara kualitas 

layanan e-service dan kualitas layanan tradisional menunjukkan bahwa konsumen 

menggunakan beberapa dimensi umum seperti, ease of navigation, security/privacy, 

site aesthetics, efficiency, access, and assurance untuk mengevaluasi kualitas layanan 

tradisional dan kualitas layanan e-service yang didasarkan pada pengalaman 

konsumen layanan online (Zeithaml and Malhotra,2001) 

 Service performance di definisikan praktik sumber daya manusia dalam 

memberikan layanan prima (L.Tan, B.Chew, and S.Hamid 2017). Identifikasi faktor-

faktor penting dari kedua pengukuran antarmuka situs web dan pengalaman layanan 

pelanggan empat faktor termasuk desain website, pemenuhan / keandalan, privasi / 

keamanan, dan layanan pelanggan dianggap sebagai faktor yang paling menonjol 

untuk skala kualitas layanan (Wolfinbarger and Gilly,2003) 

 Keandalan / pemenuhan mengacu pada kemampuan untuk menampilkan dan 

menggambarkan produk secara akurat sehingga pelanggan dapat menerima apa yang 

mereka harapkan yang mereka pesan dan kemampuan untuk menghasilkan produk 

dan mengantarkan produk ke pelanggan tepat waktu. Privasi / Keamanan mengacu 

pada kepastian bahwa data perilaku belanja pelanggan tidak dibagi dengan 
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perusahaan lain dan informasi. Skala kualitas layanan karena telah 

mempertimbangkan pengukuran antarmuka situs web dan dimensi kualitas layanan 

yang dirasakan seperti keamanan, keandalan, dan layanan pelanggan (Li et al. 2015) 

 Website  characteristic didefinisikan sebagai alat pemasaran interaktif 

sebanyak banyaknya dan memberikan kontak langsung antara organisasi dan 

konsumen (Wang, Yu, and Li 2015). Rose et al (2012) menunjukkan bahwa 

pengalaman pelanggan online adalah keadaan psikologis yang dimanifestasikan 

sebagai sebuah respon subjektif terhadap website. Pelanggan bisa dilihat terlibat 

dalam pemrosesan kognitif dan afektif karena pengaruh stimulus material dan 

karakteristik sebuah situs web yang hasilnya merupakan kesan di memori pelanggan. 

Pelanggan dapat dilihat terlibat dalam pemrosesan kognitif dan afektif karena 

pengaruh bahan dan karakteristik stimulus dari situs web, yang akibatnya 

memberikan kesan dalam memori pelanggan (MCLean et al. 2015)  

 Menurut Hoffman & Novak (1995) akan memberikan dampak psikologis 

berupa kenyamanan dalam penggunaan serta menimbulkan pengalaman yang 

mengasikan dalam meeksplorasi website. Eksplorasi terhadap website yang dilakukan 

berakibat pada munculnya perasaan senang. Mengakibatkan pengaruh positif 

kehadiran sosial terhadap hasil dari orieantasi diri dan nilai (value) yang dicirikan 

oleh sensasi ketika mengeksplorasi website dan juga rasa senang yang timbul 

(Antarwiyati, Nurhakim, and Kusuma 2009). Rasa senang terhadap situs 

menununjukan perasaan positif atau negatif dari konsumen terhadap situs (Chao dan 
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Zhang, 2002). Rasa senang yang bersifat positif terhadap website akan berakibat pada 

kemauan dari para penguna untuk kembali menggunakan dan mengunjungi suatu 

website (Huizingh, 2000). Rasa senang terhadap situs berhubungan positif dengan 

kemauan untuk berlangganan. (Antarwiyati, Nurhakim, and Kusuma 2009).  

 Communication didefinisikan  usaha mendorong orang menginterprestasikan 

pendapat seperti apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapatan 

tersebut yang merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta pikiran, perasaan dan 

nilai kepada orang lain (Y.Ermawati;D.Amboningtyas 2017). Komunikasi telah 

dianggap sebagai teknik yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas layanan (Yu 

et al. 2013). Sejauh mana situs web dapat meningkatkan komunikasi sosialnya dalam 

hal keterbukaan, kecepatan respons, dan kualitas informasi akan mempengaruhi 

kemampuan situs untuk memenuhi kebutuhan pelanggan online, yang pada gilirannya 

akan meresponsnya semakin tinggi tingkat komunikasi sosial yang ditampilkan oleh 

situs web bank, semakin besar pengaruh kepercayaan pelanggan dan kemungkinan 

peningkatan transaksi online. Metode untuk meningkatkan kehadiran sosial situs web 

mencakup interaksi real-time, respon online cepat, dan personalisasi pesan 

(Mukherjee and Nath 2003).  

 Efficiency didefinisikan mudah digunakan, terstruktur dengan benar, 

membutuhkan minimal informasi yang akan diinput oleh pelanggan (Parasuraman, 

Zeithaml, and Malhotra 2005). Menyangkut efisiensi pribadi yang dirasakan, yang 

telah memperhitungkan beberapa variabilitas pengalaman internet dan perbedaan 
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dalam sikap atau niat (Novak, Hoffman, and Yung 2000). Misalnya, selama 

kunjungan situs web, efisiensi secara pribadi dirasakan dan dikaitkan dengan 

peningkatan kontrol yang dirasakan dan kemudahan penggunaan teknologi. Efisiensi 

pribadi melalui kontrol yang dirasakan dan kemudahan penggunaan situs web harus 

berhubungan secara positif dengan kenikmatan (Hampton-Sosa & Koufaris,2005)  

H1: Online Service quality berpengaruh positif terhadap experience 

2.3.2 Online experience terhadap customer satisfaction 

 Online experience didefinisikan sebagai sensasi, perasaan, kognisi dan respon 

perilaku yang ditimbulkan oleh rangsangan terkait merek yang merupakan bagian 

dari desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi dan lingkungan (Schmitt et al. 

2009). Menurut V.Mittal & W.Kamakura (2001) experience dihasilkan dari stimulasi 

dan mengarah pada hasil yang menyenangkan, konsumen ingin mengulang 

pengalaman seperti yang pernah dilakukan. Artinya, brand experence seharusnya 

tidak hanya mempengaruhi satisfaction masa lalu namun juga konsumen diarahkan 

ke masa depan. Konsumen harus lebih cenderung membeli merek lagi dan 

merekomendasikannya kepada orang lain dan cenderung membeli merek alternatif. 

Menurut (Schmitt, J.Brakus, and Zarantonello 2009) berpendapat pengalaman 

memberikan nilai, semakin banyak sebuah merek membangkitkan beberapa dimensi 

pengalaman, dan oleh karena itu memiliki nilai yang lebih tinggi pada skala, yang 

memberikan  kepuasan konsumen akan dengan mereka. 
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 Pendapat lainnya Schmitt, J.Brakus, and Zarantonello (2009), mengemukakan 

bahwa experience memberikan nilai bagi konsumen dan memperbaiki kepuasan 

pelanggan dengan merek. Studi telah menjelaskan,peran yang unik dan pengalaman 

merek yang tak terlupakan dalam meningkatkan kepuasan merek dalam konteks 

tujuan. I.Khan et al (2016) membuktikan bahwa brand experience memberikan 

pengaruh positif terhadap satisfaction konsumen. Diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Online experience berpengaruh positif terhadap satisfaction 

2.3.3 Online experience terhadap brand loyalty 

 Studi telah mengidentifikasi loyalitas merek sebagai konsekuensi utama dari 

pengalaman merek dalam konteks merek dan layanan seperti telekomunikasi dan 

perbankan (I.Khan, M.Fatma, and Z.Rahman 2016). Menurut (Morrison and Crane 

2007) menyatakan bahwa menciptakan dan mengelola brand experience yang unik 

sangat penting untuk membangun layanan loyalitas merek. Menurut Forsythe (2012) 

dalam penelitian menunjukkan bahwa aliran online secara positif mempengaruhi 

indrawi dan afektif pengalaman merek, yang pada akhirnya menyebabkan loyalitas 

merek 

 Morrison and Crane (2007) mengatakan online experience mendorong 

loyalitas dengan menciptakan hubungan emosional melalui konteks yang  menarik 

dan konsisten. Konteksnya adalah lingkungan tempat perjumpaan layanan terjadi 

yang mencakup karakteristik fisik dan relasional dari setting di mana konsumen 

mengkonsumsi layanan dan juga semua hal yang pelanggan berinteraksi dalam 
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setting. Definisi konteks ini menunjukkan dua komponen utama konteks, fisik dan 

relasional. I.Khan et al. (2016) menghipotesiskan efek positif dari pengalaman merek 

online terhadap loyalitas merek pelanggan. 

H3: online experience berpengaruh positf terhadap brand loyalty 

2.3.4 Brand satisfaction terhadap brand loyalty 

 Brand satisfaction didefinisikan sebagai kepuasan kumulatif sebagai evaluasi 

konsumen secara keseluruhan berdasarkan total pembelian dan pengalaman 

konsumen dengan merek produk atau layanan (R.Chinomona 2013). Kepuasan adalah 

faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas hubungan berkembang antara merek 

mewah tertentu dan konsumennya sementara hal tersebut mempengaruhi komitmen 

pada umumnya (C.Veloutsou 2015). Dong et al. (2011) menyatakan, ada hubungan 

positif antara brand satisfaction dan brand loyalty, dan kekuatannya bervariasi antara 

kategori produk dan dari pelanggan ke pelanggan. Schmitt, J.Brakus, and 

Zarantonello (2009) menyatakan, kepuasan merek dan hubungan loyalitas merek 

untuk sejumlah merek (baik untuk merek produk dan layanan), dapat 

mengidentifikasi bahwa pelanggan yang puas umumnya ingin tetap dengan merek 

yang sama di masa depan. Nysveen et al. (2013) menjelaskan pengaruh positif dari 

brand satisfaction terhadap brand loyalty dalam konteks merek layanan. Hipotesis 

dapat diajukan sebagai berikut: 

H4: Brand satisfaction berpengaruh positif terhadap brand loyalty 
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2.4  Model penelitian 
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H1: Online Service quality  berpengaruh positif terhadap experience 

H2: Brand experience berpengaruh positif terhadap satisfaction 

H3: Brand experience berpengaruh positf terhadap brand loyalty 

H4: Brand satisfaction berpengaruh positif terhadap brand loyalty 
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Brand 
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Online 
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Gambar 2.2 Model Penelitian 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

        Objek penelitian ini adalah nasabah bank yang menggunakan  online banking 

lebih dari sekali untuk mempermudah transaksi nya seperti menggunakan m-banking 

ataupun internet banking yang telah dimiliki oleh bank bank terkait. Target dari calon 

responden selain nasabah bank yang pernah menggunakan online banking juga 

nasabah yang berumur mulai dari 18 tahun baik sudah bekerja ataupun belum bekerja 

dan yang sudah menjadi nasabah dan menggunakan internet banking sekurang kurang 

nya 3 bulan. Cakupan wilayah penelitian ini hanya nasabah bank yang berada di 

wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang dan Bekasi.Calon responden pada penelitian 

ini adalah nasabah bank yang memiliki pengalaman atau yang pernah bertransaksi 

secara online dan ditargetkan calon responden sebanyak 101 orang. Berikut daftar 

beberapa internet banking terkenal yang tersedia dari bank-bank umum di Indonesia 

Tabel 3.1 Internet Banking Indonesia 

BANK WEBSITE 

Bank mandiri https://ib.bankmandiri.co.id 

Bank BCA https://ibank.klikbca.com/  

Bank BRI https://ib.bri.co.id  

Bank BNI https://ibank.bni.co.id  

Bank Danamon https://www.danamonline.com/  
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Tabel 3.1  Internet Banking Indonesia (Lanjutan) 

BANK WEBSITE 

Bank ANZ https://idib.anz.co.id 

Bank CIMB https://www.cimbclicks.co.id 

Bank Bukopin https://ib.bukopin.co.id 

Bank Mega https://ibank.bankmega.com 

Sumber: Sharing Vision Indonesia 

Secara konklusif, perlu dikatakan bahwa beberapa penelitian telah dilakukan 

untuk mengidentifikasi dimensi kualitas layanan di E-banking, namun sejauh ini 

belum ada modelnya dikembangkan, yang bisa digunakan dan diterapkan secara 

universal sejauh kualitas layanan E-banking. Diperlukan lebih banyak penelitian di 

lapangan agar hal ini dapat dilakukan. 

3.2 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian terbagi 2 yaitu penelitian qualitative dan quantitative. 

Penelitian qualitative adalah jenis penelitian yang memungkinkan untuk 

mengungkapkan kehidupan nyata dengan mempelajari peristiwa yang terjadi dalam 

setting alam. Berdasarkan waktunya, penelitian ini menggunakan cross-sectional 

dimana informasi didapat dari beberapa sampel populasi dan dilakukan hanya 1 kali 

dlan satu periode (Malhotra and Peterson 2001) dari bulan November hingga 
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Desember 2017. Informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif lengkap 

dan kaya dan berpotensi untuk mengungkap kompleksitas dan akhirnya jenis 

penelitian ini cukup fleksibel. Pendekatan kualitatif ditemukan sesuai untuk 

penemuan, mengeksplorasi area baru, mengembangkan hipotesis dan data kualitatif 

berguna bila seseorang perlu melengkapi, memvalidasi, menjelaskan, menerangi atau 

menafsirkan ulang data kuantitatif yang dikumpulkan dari pengaturan yang sama 

(Amaratunga et al., 2002) 

3.3 Metode pengambilan sampel 

 Menjelaskan berbagai aspek terkait dengan spesifikasi dan  metode 

penghimpunan data. Peneliti berharap data yang diperoleh dapat relevan dan sesuai 

dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis data terbagi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan  oleh peneliti 

untuk tujuan tertentu untuk menjawab rumusan penelitian yang diperoleh secara 

langsung (Malhotra and Peterson 2001). Penelitian ini data primer diperoleh dari 

survei dengan menyebarkan kuisioner online yang disebarkan kepada calon responen 

yang merupakan nasabak bank yang pernah menggunakan online banking 

 Data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Sari, Minarsih, and Gagah 

2016). Penelitian ini mendapatkan data sekunder dari literatur,buku buku,jurnal 

international maupun nasional,website maupun kepustakaan lainnya 
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3.4 Populasi dan sampel 

 Populasi merupakan wilayah generalisasi yang memang terdiri atas obyek 

ataupun subyek yang mempunyai kualitas ataupun karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari serta ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). 

Kountur (2007) mengatakan populasi adalah kumpulan menyeluruh dari suatu objek 

yang menjadi perhatian peneliti. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh nasabah 

bank yang pernah menggunakan internet banking di wilayah jabodetabek merupakan 

sub kelompok dari populasi yang dipilih dari sebuah penelitian (Malhotra and 

Peterson 2001). Menurut  Cooper and Schindler (2003) sampel adalah jumlah bagian 

dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh 

nasabah bank yang pernah menggunakan internet banking dengan responden yang 

berumur dari 18 tahun dan sudah menjdi nasabah bank dan menggunakan internet 

banking sekurang kurang nya 3 bulan di jabodetabek. Teknik sampel yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah teknik non-probabilty sampling dengan 

menggunakan pendekatan purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel (Malhotra, 2010). 

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk alat analisa penelitian. 

Alasan  peneliti menggunakan PLS: 

1. PLS-SEM dapat menangani tindakan baik reflektif dan formatif model 

spesifikasi luar, sehingga fleksibilitas yang lebih besar (F.Hair et al. 2014) 
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2. PLS-SEM sering digunakan untuk data yang memiliki distribusi non-normal 

(F.Hair et al. 2014) 

3. PLS-SEM memiliki tuntutan minimum mengenai ukuran sampel (F.Hair et al. 

2014) 

  Applikasi yang digunakan adalah SmartPLS, perangkat lunak utama yang 

digunakan dalam pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil (PLS-SEM), 

dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan rule of thumb Hair. 

Berdasarkan Hair maka jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini minimal 

berjumlah 80 orang 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Mengetahui bagaimana pengaruh internet dalam service quality online 

banking terhadap satisfaction,experience dan loyalty maka dibuat indikator 

pengukuran dari beberapa peneliti terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan 

dijadikan sebuah survei untuk mendapatkan data primer dari responden wilayah 

Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi. Berikut tabel operasionalisasi variabel: 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

 

 

 

 

 

online service 

quality 

(Service 

performance) 

Praktik sumber daya 

manusia dalam 

 memberikan layanan 

prima 

 

 

(L.Tan, B.Chew, and 

S.Hamid 2017) 

SPR1: Bank berjanji memecahkan 

masalah pada waktu tertentu 

SPR2:  Transaksi online dengan bank 

selalu akurat 

SPR3: Layanan yang disampaikan 

melalui website baik 

SPR4:Website bank 

 memberikan janji akurat mengenai 

penyampaian layanan  

SPR5: Website selalu tersedia 24 jam 

untuk  melakukan transaksi online 

SPR6: Situs ini meluncurkan dan 

berjalan dengan tanpa masalah  

SPR7: Tidak menyalahgunakan atau 

 mengungkapkan informasi personal saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

  SPR8: Saya merasa aman saat 

melakukan transaksi online  

SPR9:Saya percaya diri dengan 

tekhnologi layanan bank 

SPR10: Nama banknya terkenal dan 

memiliki reputasi baik 

SPR11: Saya lebih memilih layanan 

perbankan pribadi di cabang lebih banyak 

daripada perbankan online 

(Kenova and Jonasson 2006) 

 

 

 

online service 

quality 

(Website 

characteristic) 

Alat pemasaran 

 interaktif,dan 

memberikan kontak 

langsung organisasi dan 

konsumen 

(Wang, Yu, and Li 2015) 

WEBS1: Desain website secara estetis 

atraktif 

WEBS2: Mudah untuk menemukan apa 

yang saya butuhkan di situs web 

WEBS3: Menggunakan situs web bank 

tidak memerlukan banyak usaha 

 

 

 

Likert 

scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

  WEBS4:Organisasi dan 

struktur konten online 

mudah dilakukan  

WEBS5: Situs bank 

membuat janji yang akurat 

tentang layanan sedang 

dikirim 

(Kenova and Jonasson 

2006) 

 

 

 

 

Online service 

quality 

(Communication) 

Usaha mendorong orang 

menginterprestasikan pendapat yang 

dikehendaki orang yang mempunyai 

pendapatan tersebut merupakan cara 

menyampaikan gagasan, fakta 

pikiran, dan nilai kepada orang lain 

(Y.Ermawati;D.Amboningtyas 

2017) 

COMMU1:Bank 

memberikan tanggapan 

segera atas permintaan saya 

melalui e-mail atau cara lain  

COMMU2:Bank mudah 

diakses melalui telepon 

(Kenova and Jonasson 

2006) 

 

 

 

Likert 

scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

 

 

online service 

quality 

(Efficiency) 

Mudah digunakan, terstruktur 

dengan benar, membutuhkan 

minimal informasi yang akan 

diinput oleh pelanggan 

 

(V. Zeithaml, A. Parasuraman and 

A. Malhotra,2000) 

EFFI1: Saya bisa mengakses 

website bank sangat cepat 

EFFI2: Mudah menemukan apa 

yang dibutuhkan di website 

EFFI3: Transaksi melalui 

 website bank cepat 

EFFI4:Menggunakan website 

bank sangat mudah 

EFFI5: Mudah mengikuti 

instruksi website onlne banking 

(Kenova and Jonasson 2006) 

 

 

 

 

Likert 

scale 1-7 

 

Online 

experience 

Respons internal dan subyektif 

harus dimiliki pelanggan kontak 

langsung atau tidak langsung 

dengan perusahaan 

(Lean.et al 2015) 

EXP1 : Tata letak situs web 

bank sangat menarik 

EXP2: Hasil pencarian akurat  

EXP3: Situs web bank mudah 

dinavigasi 

EXP4: Hasil website bank selalu 

up to date 

 

 

Likert 

scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

  EXP5: Hasil selalu  

dikembalikan saat  browsing 

website bank 

 

(Fatma,2016) 

 

 

 

 

Brand 

satisfaction 

Perasaan senang atau kecewa 

seseorang karena  

membandingkan kinerja 

 produk(outcome) sehubungan 

dengan ekspektasinya 

 

 (Kotler and Keller,2006) 

SATIS1: Menjadi nasabah bank 

telah menjadi pilihan tepat bagi 

saya 

SATIS2: Bank ini telah 

memenuhi harapan saya 

SATIS3: Hasilnya sesuai yang 

saya inginkan 

SATIS4:Applikasi ini 

 sepenuhnya memenuhi 

 kebutuhan saya 

 

 

 

Likert 

scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand loyalty 

Komitmen untuk secara 

konsisten mengunjungi situs 

atau membeli kembali barang 

atau jasa dari perusahaan yang 

sama, walaupun ada pengaruh 

situasional dan upaya pemasaran 

yang berpotensi menyebabkan 

perilaku beralih  

 

 

 (Oliver,1997) 

LOYAL1Saya berniat untuk 

tetap loyal kepada bank ini di 

masa depan 

LOYAL2: Saya berniat untuk 

tetap sebagai nasabah bank ini 

selama lima tahun ke depan 

LOYAL3: Saya akan 

merekomendasikan bank ini 

kepada orang lain 

LOYAL4:Saya menganggap 

diri saya setia pada Brand 

LOYAL5:Saya biasanya 

menggunakan bank ini sebagai 

pilihan pertama saya 

dibandingkan dengan bank 

lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 

Scale 1-7 
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Tabel 3.2 Tabel Operasional (lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scaling 

  LOYAL6: saya akan 

  menggunakan bank yang saya 

pakai sekarang dalam beberapa 

tahun kedepan 

 

 

3.6 Teknik analisis data 

 Metode yang digunakan untuk pengolahan data penelitian ini adalah 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Dipilihnya PLS sebagai teknik mengolah 

data dikarenakan PLS dapat digunakan dalam konteks pemodelan persamaan 

struktural varians, berbeda dengan pemodelan persamaan struktural kovarians biasa, 

atau dalam konteks penerapan model regresi. PLS sebagian besar merupakan 

pendekatan nonparametrik untuk pemodelan, tidak mengasumsikan distribusi normal 

dalam data, sering direkomendasikan bila fokus penelitian adalah prediksi dan bukan 

pengujian hipotesis, bila ukuran sampel tidak besar  

 Pengaturan yang berbeda untuk estimasi nilai faktor dapat digunakan. Metode 

modular untuk perhitungan interval kepercayaan bootstrap, parameter model dan 

beberapa indeks kualitas. Berbagai fungsi plot membantu mengevaluasi model. 

Dataset ponsel terkenal dari riset pemasaran digunakan untuk mendemonstrasikan 
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fitur paket (Monecke and Leisch 2012). PLS diklaim dapat menjelaskan varians 

residual terbaik variabel laten dan, berpotensi, juga variabel nyata dalam regresi 

apapun berjalan dalam model seperti pendekatan berbasis kovariansi klasik, PLS 

tidak bertujuan untuk mereproduksi matriks kovariansi sampel (Vinzi, Trinchera, and 

Amato 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: F.Hair et al.( 2014) 

Gambar 3.1 Systematic Procedure for Applying PLS-SEM 
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    Secara khusus, prosesnya dimulai dengan spesifikasi struktural dan model 

pengukuran, diikuti dengan pengumpulan dan pemeriksaan data selanjutnya, 

membahas algoritma PLS-SEM dan memberikan gambaran penting pertimbangkan 

kapan kita mempelajari analisisnya. Berdasarkan hasil perhitungan, peneliti kemudian 

harus mengevaluasi hasilnya. Peneliti harus tahu bagaimana menilai keduanya efektif 

dan untuk pengukuran matif model,bila data untuk pengukuran dianggap reliabel dan 

valid (berdasarkan kriteria yang ditetapkan), dapat mengevaluasi model struktural. 

Topik-topik lanjutan di PLS-SEM, seperti mediasi dan moderasi, model hirarki, 

untuk menguji heterogenitas data sampel, invariance, dan pemodelan multigroup 

(F.Hair et al. 2014)  
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BAB IV  

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Online banking adalah layanan internet yang disediakan perbankan untuk 

memberikan layanan kepada konsumen. Objek penelitian pada studi ini adalah 

nasabah bank yang sudah menggunakan online banking. Penelitian ini menggunakan 

online kuisioner dan berhasil mengumpulkan 100 responden. Data yang didapat 

dianalisa dengan menggunakan SEM-PLS dan kemudian dianalisa dengan 3 tahapan, 

yaitu : Analisa Demografi / Profil Responden,  Analisa Model Pengukuran (outer 

model) dan Analisa Model Struktural (Inner model). Bab ini akan menguraikan lebih 

lanjut mengenai hasil analisa dan pembahasan dari masing masing tahapan tersebut. 

4.2.  Profil Responden 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan profil responden yang peneliti dapat melalui 

data primer dengan kuisioner online. Profil responden yaitu gambaran demografis 

responden dan karakteristik responden yang termasuk adalah usia responden, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan responden, pengeluaran perbulan dan lama 

menggunakan online banking 
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4.2.1 Jenis kelamin dan Usia responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2017) 

 Gambar 4.1 diatas,menunjukkan bahwa sebanyak 55,4% dari total 101 

responden  adalah responden wanita (56 responden) dan sebanyak 44,6% adalah 

responden laki laki (45 responden) dan wanita dan laki laki yang berumur 18-25 

tahun mendominasi penggunaan online banking,sebanyak 96% (97 responden). Dari 

data hasil kuisinoer tersebut,dapat disimpulkan bahwa wanita yang berumur 18-25 

tahun  lebih banyak menggunakan online banking dalam penelitian ini dan karena 

penelitian ini bersifat online  kuisioner 

Gambar 4.1 Jenis kelamin Usia Responden 
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4.2.2 Pendidikan Terakhir Responden 

Gambar 4.2 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2017) 

 Berdasarkan gambar 4.2,data primer yang didapat oleh peneliti bahwa 

pendidikan terakhir dari responden dalam penelitian ini mayoritas dari sarjana dengan 

70,3% (71 responden), berpendidikan SMA 23,8% (24 Responden), diploma 5% (5 

responden) dan sisa nya 1% dari pendidikan dasar (1 orang) dari total 101 responden. 

Disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas responden yang berpendidikan 

akhir sarjana sesuai dengan umur responden pada gambar 4.1 
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4.2.3 Pekerjaan Responden 

Gambar 4.3 Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2017) 

 Berdasarkan gambar 4.3 diatas,penelitian di dominasi oleh pelajar dengan 

49,5% (50 responden) yang bekerja diperusahaan swasta dengan 28,7% (29 

responden), tidak berkerja sebanyak 13,9% (14 responden) dan sisanya bekerja 

dipemerinthan dan wirausaha sebanyak 4% (4 responden) dari total 101 responden. 

Penelitian ini tidak ada responden yang pensiunan dan sesuai usia responden yang 

mayoritas 18-25 tahun, pekerjaan responden dalam penelitian ini adalah mayoritas 

pelajar. 
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4.2.4 Pengeluaran Sebulan Responden 

Gambar 4.4 Pengeluaran Sebulan Responden 

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti (2017) 

 Berdasarkan gambar 4.4, mayoritas pengeluaran responden dalam sebulan 

sebesar <Rp 3.500.000 dengan persentase 79,2% (80 responden), dan pengeluaran Rp 

3.500.000- Rp 7.000.000 sebanyak 19,8% (20 responden) dan sisanya 1% (1 

responden) dengan pengeluaran Rp 7.000.000- Rp 10.500.000. Mayoritas 

pengeluaran responden pada penelitian ini adalah <Rp 3.500.000 karena sesuai 

dengan usia dan pekerjaan responden pada gambar 4.2 dan 4.3 diatas,dan tidak ada 

pengeluaran responden >Rp 10.500.000 
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4.2.5 Lama Menggunakan Online Banking 

Gambar 4.5 Lama menggunakan Online Banking 

 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti (2017) 

 Berdasarkan gambar 4.5,mayoritas lama pengguna online banking dalam 

penelitian ini >12 bulan sebanyak 48,5% (49 responden), <3bulan sebanyak 23,8% 

(24 responden) dan sisanya sebanyak 27,7% (28 responden) yang sudah 

menggunakan online banking selama 3-12 bulan yang dimbil dari 101 responden 

4.3 Analisa Model Pengukuran (outer model) 

 Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel).Analisa outer model 

ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. atau 

dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer model dalam 
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penelitian ini yaitu Convergent Validity,  Discriminant Validity, Composite 

Reliability, Average Variance Extracted (AVE) dan  Cronbach’s Alpha dan 

mengikuti kriteria serta syarat (F.Hair et al. 2014) 

Gambar 4.6 Hasil Outer dan Inner Model (Loadings) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Outer Model 

Latent Variabel Indikator Convergent 

Validity 

(Loadings 

minimum 

0.5) 

Composite 

Reliability 

(min 0.7) 

Average 

Variance 

Extracted 

(min.0.5) 

Discriminant 

Validity 

Cronbach’s 

Alpha 

(min 0.6) 

 

 

 

 

 

 

Online Service 

Quality 

 

 

 

 

SPR10 0,51 0,87 0,37 No 0,90 

SPR2 0,55 

SPR3 0,64 

SPR4 0,49 

SPR6 0,50 

SPR7 0,65 

SPR8 0,62 

SPR9 0,49 

EFFI4 0,55 

0,51 

   

EFFI5 

WEB4 0,55 

0,65 WEB5 

COMMU1 0,68 

0,54 COMMU2 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Outer Model (lanjutan) 

Latent 

Variabel 

Indikator Convergent 

Validity 

(Loadings 

minimum 

0.5) 

Composite 

Reliability 

(min 0.7) 

Average 

Variance 

Extracted 

(min.0.5) 

Discriminant 

Validity 

Cronbach’s 

Alpha 

(min 0.6) 

 

Online 

Experience 

EXP1 0,73 0,79 0,49 Yes 0,65 

EXP2 0,76 

EXP3 0,65 

EXP4 0,65 

 

Satisfaction 

SATIS1 0,82 0,77 0,54 Yes 0,58 

SATIS2 0,82 

SATIS3 0,50 

 

 

 

 Loyalty 

LOYAL1 0,84 0,925 0,68 Yes 0,91 

LOYAL2 0,81 

LOYAL3 0,80 

LOYAL4 0,85 

LOYAL5 0,89 

LOYAL6 0,74 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 
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 Setelah melakukan eliminasi dalam pengolahan data, pada tabel 4.1 terlihat 

seluruh indikator memiliki convergent validity atau loading minimum yang berada ≥ 

0.5 yang artimya untuk pengukuran convergent validity, seluruh indikator dinyatakan 

valid dan memenuhi kriteria sesuai dengan teori dari Hair (2014). Adapun beberapa 

indikator yang dieliminasi karena tidak valid dan tidak memenuhi kriteria karena < 

0,5 diantaranya: EFFI1 yang pernyataannya berbunyi “Saya bisa mengakses website 

bank sangat cepat”. EFFI2 yang pernyataannya berbunyi “mudah menemukan apa 

yang dibutuhkan di website”. EFFI3 yang pernyataannya berbunyi “Transaksi melalui 

website bank cepat”. SPR1 yang pernyatannya berbunyi “Bank berjanji memecahkan 

masalah pada waktu tertentu”.  SPR5 yang pernyatannya berbunyi “website selalu 

tersedia 24 jam untuk  melakukan transaksi online”. SPR11 yang pernyatannya 

berbunyi “Saya lebih memilih layanan perbankan pribadi di cabang lebih banyak daripada 

perbankan online”.  

 WEB1 yang pernyatannya berbunyi “Desain website secara estetis atraktif”. 

WEB2 yang pernyatannya berbunyi “Mudah untuk menemukan apa yang saya 

butuhkan di situs web”. WEBS3 yang pernyataannya berbunyi “Menggunakan situs 

web bank tidak memerlukan banyak usaha”. EXP5 yang pernyataannya berbunyi 

“Hasil selalu dikembalikan saat  browsing website bank”. SATIS4 yang 

pernyataannya berbunyi “applikasi ini sepenuuhnya memenuhi kebutuhan saya”. 

Indikator-indikator tersebut dirasakan kurang valid dan pernyataan-pernyataan yang 
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sulit dimengerti oleh responden sehingga penafsiran para responden berbeda-beda. 

Oleh karena itu peneliti menghilangkan indikator-indikator tersebut 

 Diperlukan evaluasi Average Variance Extracted (AVE) setiap variabel laten. 

Nilai AVE harus >0,5 dan dari hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa tiap 

variabel memiliki parameter convergent validity yang layak digunakan, kecuali pada 

variabel online service quality yang berisi indikator dari service 

performance,efficiency,communication dan website characteristics yang memiliki 

nilai AVE 0,37 

Tabel 4.1 menyatakan pula bahwa terdapat discriminant validity yang artinya 

konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Nilai ini merupakan nilai fornell 

lackner faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki 

discriminant validity yang memadai yaitu dengan cara membandingkan konstruk 

yang sama nilai nya harus lebih besar dibandingkan nilai kontruk yang lainnya. 

Diketahui tabel 4.1 semua konstruk memiliki discriminant validity,tetapi hanya 

online service quality yang tidak discriminant validity karena nilai nya lebih kecil 

dibandingkan kontruk experience 

Tabel 4.1 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran Composite 

Reliability dan Cronbach’s Alpha yang telah memenuhi syarat dan kriteria. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (F.Hair et al.,2014). Jawaban responden 

terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 
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variabel adalah konsisten dan variabel reliable dan berarti kuesioner tersebut dapat 

memberikan hasil jawaban yang konsisten. Berarti  indikator-indikator tersebut telah 

lolos dalam uji measurement model. 

4.4 Analisa Model Struktural (Inner Model) 

 Analisa inner model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural 

yang dibangun robust dan akurat.Evaluasi inner model menurut dapat dilihat dari 

beberapa indikator, adapun diantaranya dapat dilihat melalui koefisien determinasi R-

Square dan Q-Square (Hair et al,2014) 

Gambar 4.7 Model Struktural (Inner Model Loading) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 
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 Gambar 4.7 menjelaskan nilai path coefficients yang menunjukan kekuatan 

hubungan antar konstruk. Menurut Hair et al (2014), koefisien dekat dengan 1 

menunjukkan hubungan positif dan kuat. Koefisien lebih mendekati 0 

mengindikasikan hubungan yang semakin lemah. Gambar 4.7 diketahui nilai path 

coefficients variabel online service qualty ke experience sebesar 0,580 yang artinya 

hubungan antara variabel online servive quality  ke experience adalah kuat karena 

mndekati 1. Dari pengolahan data diketahui bahwa nilai path coefficients variabel 

experience terhadap variabel satisfaction adalah sebesar 0.405 yang dapat diartikan 

bahwa hubungan antara experience terhadap satisfaction adalah lemah karena 

mendekati 0. Variabel experience terhadap loyalty berdasarkan nilai path coefficient 

sebesar 0,064 yang berarti lemah karena mendekati 0. Berdasarkan nilai path 

coefficient,variabel satisfaction terhadap loyalty juga lemah karena hanya sebesar 

0,238 yang juga mendekati 0. 
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Gambar 4.8 Model Struktural (Inner Model T-Value) 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 

 Berdasarkan teori dari Hair et al (2014), inner model T-Value dapat dikatakan 

memenuhi kriteria karena memiliki nilai ≥1,96 atau ≥1,65. Berdasarkan gambar 4.8 

diatas,diketahui semua variabel memenuhi kriteria. Online service quality yang 

memiliki nilai 9,807 yang berarti hipotesis ini dapat dibuktikan dan berdampal 

positif. Hipotesis experience ke loyalty memiliki nilai dibawah 1,96 juga dibawah 

1,65 yang berarti hipotesis ini tidak menunjukan dampak positif dan tidak dapat 

dibuktikan. Variabel experience ke satisfaction memiliki nilai 4,917 yang berarti 

hipotesis ini berdampak positif dan variabel satisfaction ke loyalty memiliki nilai 

1,888 yang berarti hipotesis ini menunjukkan adanya pengaruh positif,sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa konsumen yang memiliki experience pada online service 
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quality harus menerima satisfaction terlebih dahulu sebelum akhirnya timbul rasa 

loyalty pada diri konsumen. 

 Evaluasi inner model  pada penelitian ini dapat dilihat dari beberapa indikator 

yang meliputi: 

1. Koefisien determinan R-Square 

 Analisis determinasi R² digunakan untuk menguji sejauh mana variasi 

variabel laten eksogen mampu menjelaskan variabel laten endogen yang dijelaskan 

pada tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.2 R-Square 

Variabel R-square 

Experience 0,34 

Loyalty 0,07 

Satisfaction 0,16 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 

 Berdasarkan tabel 4.2,diketahui variabel laten online service quality terhadap 

variabel laten  experience adalah sebesar 0.34 atau sebesar 34%,sisanya 66% 

dipengaruhi variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Variabel experience 

terhadap loyalty dapat menjelaskan variabel sebesar 0,07 atau sebesar 7%,sisanya 
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93% dipengaruhi variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Variabel latel 

experience terhadap variabel satisfaction dapat menjelaskan sebesar 0,16 atau 16% 

dan sisanya 84% dipengaruhi variabel lain di luar model yang tidak diteliti 

2. Predictive Relevance (Q-Square) 

 Nilai Q-square digunakan untuk melihat pengaruh relatif model struktural 

terhadap pengukuran observasi untuk variabel tergantung laten variabel laten 

endogenous. Menghitung Q-square dapat digunakan rumus (Hair et al, 2014): 

Q
2 

= 1 – ( 1 – R
1

2

) ( 1 – R
2

2 

) ... ( 1- R
p

2 

) 

     = 1-(1-0,34)*(1-0,07)*(1-0,16) 

    = 0,48 

 Nilai Q-square >0 menunjukkan model memiliki predictive relevance, 

sebaliknya jika nilai Q-square <0 menunjukkan model kurang memiliki predictive 

relevance (Ghozali,2014). Berdasarkan perhitungan peneliti dengan rumus diatas 

diketahui bahwa nilai Q square adalah 0,48 dimana nilai q-square >0 sehingga model 

dapat dikatakan baik dan predictive relevance 

4.5 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas T-statistics. 

Untuk nilai probabilitas, nilai P-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05. Nilai 
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T-tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis akan 

signifikan jika nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 atau 1,65 (Hair et al,2014) 

Tabel 4.3 Path Coefficient 

Hipotesis Original 

Sample 

(O) 

T-Statistics 

(≥1,96) atau 

(≥1,65) 

P-Value 

(≤0,05) 

Kesimpulan 

Experienceloyalty 0,064 0,410 0,682 Tidak didukung oleh 

data 

Experiencesatisfaction 0,405 4,917 0,000 Didukung oleh data 

Online service quality 

experience 

0,580 9,807 0,000 Didukung oleh data 

Satisfaction loyalty 0,238 1,888 0,060 Didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SmartPLS 3.2.7 

4.5.1 Pengaruh online service quality terhadap experience 

 Tabel 4.4 menjelaskan hubungan antara online service quality terhadap 

experience adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 9,807 dimana nilainya >1,96. 

Nilai original sample estimate adalah sebesar 0,580 yang menunjukkan bahwa arah 

hubungan positif atau negatif antara online service quality terhadap experience adalah 

kuat karena mendekati 1. Dan nilai P-Value adalah 0,000 dimana nilainya ≤0,05 
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dengan demikian H1 dapat diterima dalam penelitian ini karena menyatakan, “online 

service quality terhadap experience memberikan dampak positif terhadap konsumen”. 

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Zeithaml and Malhotra,(2001) 

dimana hasil penelitian membuktikan bahwa online service quality terhadap 

experience berpengaruh positif 

4.5.2 Pengaruh experience terhadap satisfaction 

 Tabel 4.4 menjelaskan hubungan antara experience terhadap satisfaction 

adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 4,917 dimana nilainya >1,96. Nilai 

original sample estimate adalah sebesar 0,405 yang menunjukkan bahwa arah 

hubungan antara experience terhadap satisfaction adalah lemah karena mendekati 0 

dan nilai P-Value adalah 0,000 dimana nilainya ≥0,05. Dengan demikian H2 dapat 

diterima dalam penelitian ini dengan menyatakan, “experience berdampak positif  

terhadap satisfaction” yang artinya jika experience naik maka kepuasan akan 

mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Zeithaml and 

Malhotra,(2001) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa experience terhadap 

satisfaction berpengaruh positif. 

4.5.3 Pengaruh experience terhadap loyalty  

 Tabel 4.4 menjelaskan hubungan antara experience terhadap loyalty adalah 

tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 0,410 dimana nilainya < 1,96. Nilai 

original sample estimate adalah sebesar 0,064 yang menunjukkan bahwa arah 

hubungan antara experience terhadap loyalty adalah lemah karena mendekati 0. Dan 
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nilai P-Value adalah 0,682 dimana nilainya ≥0,05. H3 tidak dapat diterima dalam 

penelitian ini karena menyatakan, “experience terhadap loyalty tidak memberikan 

memberikan dampak positif atau berdampak negatif terhadap konsumen”. 

 Tidak didukungnya hipotesis ini dengan data yang diperoleh dari kuisioner 

dapat dimengerti karena beberapa alasan yang ditemukan di literatur berkaitan 

dengan hubungan experience ke loyalty, sebagai berikut : 

a. Tidak sama nya persepsi antara responden yang satu dengan yang lainnya terhadap 

indikator 

b. Kurang mengerti dari responden terhadap indikator 

4.5.4 Pengaruh satisfaction terhadap loyalty 

 Tabel 4.4 menjelaskan hubungan antara satisfaction terhadap loyalty adalah 

tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 1,888 dimana nilainya > 1,65. Nilai 

original sample estimate adalah sebesar 0,238 yang menunjukkan bahwa arah 

hubungan antara experience terhadap loyalty adalah lemah karena mendekati 0. Dan 

nilai P-Value adalah 0,060 dimana nilainya >0,05. Dengan demikian H4 dapat 

diterima dalam penelitian ini karena menyatakan, “satisfaction terhadap loyalty 

memberikan dampak positif terhadap konsumen”. Untuk literatur pendukung hasil 

penelitian ini adalah Muslim Amin (2016) dimana hasil penelitian membuktikan 

bahwa satisfaction terhadap loyalty berpengaruh positif yang didukung oleh service 

quality 
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Sesuai dengan hasil penelitian ini ada beberapa implikasi yang dapat 

diterapkan untuk dunia praktik, terutama dalam kaitannya dengan perbankan online. 

Berdasarkan penelitian, ada tiga implikasi manajerial yang dapat diambil:  

• Indikator yang terpenting dalam Pelayanan Perbankan Online 

Online service quality memiliki nilai loading yang terbesar yang terletak di 

indikator COMMU1 (bank mudah diakses melalui telepon) yaitu sebesar 0,68. 

Hal ini  menunjukkan bahwa bank memberikan pelayanan mereka dari berbagai 

aspek yang mudah  untuk diakses nasabahnya,salah satunya menjaring 

komunikasi melalui website yang mudah diakses dimana saja salah satu nya 

telepon genggam. Diketahui juga terdapat nilai loading terendah pada online 

service quality pada indikator SPR4 (website bank memberikan janji akurat 

mengenai penyampaian layanan) dan SPR9 (saya percaya diri dengan tekhnologi 

layanan bank) sebesar 0,49. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak merasakan 

janji yang diberikan oleh bank sehingga memicu tidak adanya kepercayaan 

nasabah terhadap teknologi bank. Variabel online service quality memiliki nilai 

rata rata responden sebesar 5,47. Diketahui nilai rata rata terendah adalah 

indikator SPR11 dengan nilai rata rata responden 4,14 yang sebelumnya pada 

analisis penulis mengeliminasi SPR11 karena memiliki nilai loading dibawah 0,5. 

SPR11 yang memiliki pernyataan “saya lebih memilih layanan perbankan pribadi 

dicabang lebih banyak daripada perbankan online”. Berdasarkan kuisioner yang 
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disebar, responden lebih setuju menggunakan layanan perbankan langsung 

kecabang dibandingkan menggunakan layanan online. Hal ini dikarenakan 

layanan berbagai online banking tidak memiliki kesaman dimana adanya 

perbedaan tingkat kesulitan antara 1 bank dengan bank yang lainnya 

• Nilai pengalaman (experience) yang penting dalam perbankan online 

 Berdasarkan hasil penelitian, experience memiliki indikator nilai loading 

terbesar pada indikator EXP2 (Hasil pencarian akurat) sebesar 0,76. Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah nasabah memiliki experience, apa yang nasabah 

inginkan terpenuhi dan sesuai dengan keinginan mereka. Diketahui juga indikator ini 

memiliki nilai loading terendah di indikator EXP3 (Situs web bank mudah 

dinavigasi) dan EXP4 (Hasil website bank selalu up to date) sebesar 0,65. Hal ini 

menunjukkan tidak terbuktinya website bank yang mudah dinavigasikan dan selalu up 

to date walaupun nilai loading nya positif dan sesuai kriteria. Variabel online 

experience memiliki nilai rata rata responden sebesar 5,8. Diketahui nilai rata rata 

terendah adalah indikator EXP3 dengan nilai rata rata responden 5,78 yang memiliki 

pernyataan “situs web bank mudah dinavigasi”. Berdasarkan kuisioner yang disebar, 

responden setuju situs web bank mudah dinavigasi atau posisi dalam webnya yang 

mudah dimengerti responden sehingga mendukung indikator rata rata responden 

tertinngi yaitu EXP4 yang memiliki nilai rata rata 5,82 dengan pernyataan “hasil 

website bank selalu up to date” 
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 Indikator satisfaction memiliki nilai loading terbsesar SATIS1 (Menjadi 

nasabah bank telah menjadi pilihan tepat bagi saya) dan SATIS2 (Bank ini telah 

memenuhi harapan saya) sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa, setelah nasabah 

mengalami experience mereka puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh bank 

melalui online dan merasa apa yang mereka butuhkan telah terpenuhi. Variabel brand 

satisfaction memiliki nilai rata rata responden sebesar 5,82. Diketahui nilai rata rata 

terendah adalah indikator SATIS4 (applikasi ini sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

saya) dengan nilai rata rata responden 5,73. Berdasarkan kuisioner yang disebar, 

responden setuju online banking sudah memenuhi kebutuhan responden 

menggunakan bank mereka yang menunjang hasil rata rata responden tertinggi yaitu 

indikator SATIS3 (hasilnya sesuai yang saya inginkan) dengan nilai rata rata 5,89 

• Pentingnya kepuasan pelanggan sebelum kesetiaan pelanggan 

 Hasil penelitian menunjukkan untuk menciptakan loyalty pada diri konsumen 

setelah mengalami experience pada online service quality akan terciptanya 

satisfaction yang tinggi dan akan tumbuh rasa loyalty.  

Nilai path coefficient 0,580 merupakan online service quality terhadap 

experience yang merupakan jalur nilai path coefficient terbesar dibandingkan dengan 

nilai path coefficient lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya loyalty 

yang tumbuh nasabah bank perlu memiliki experience berkali kali yang didapat dari 

online service quality. Penelitian ini diketahui bahwa hubungan experience terhadap 

loyalty adalah nilai path coefficient yang terkecil sebesar 0,064. Hal ini menunjukkan 
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bahwa hubungan experience terhadap loyalty berpengaruh positif tetapi sangat lemah 

hubungannya sehingga perlu adanya satisfaction terlebih dahulu setelah mengalami 

experience dengan nilai path coefficient sebesar 0,405 yang mendukung nasabah bank 

setelah mendapatkan satisfaction akan membentuk loyalty dengan nilai path 

coefficient yang cukup baik sebesar 0,238 

 Variabel terakhir adalah loyalty yang memiliki nilai loading terbesar pada 

indikator LOYAL5 (Saya biasanya menggunakan bank ini sebagai pilihan pertama 

saya dibandingkan dengan bank lainnya) sebesar 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa 

setelah konsumen puas dengan pelayanan online yang diberikan oleh bank muncul 

rasa loyalty mereka terhadap bank yang mereka gunakan saat ini. Variabel ini juga 

memiliki nilai loading terendah sebesar 0,74 pada indikator LOYAL6 (saya akan 

menggunakan bank yang saya pakai sekarang dalam beberapa tahun kedepan). Hal ini 

menjelaskan,konsumen akan loyalty pada bank yang mereka gunakan saat ini,tetapi 

tidak dapat diprediksi apakah nasabah akan selalu memakai bank mereka saat ini 

 Variabel brand loyalty memiliki nilai rata rata responden sebesar 5,54. 

Diketahui nilai rata rata terendah adalah indikator LOYAL3 (saya akan 

merekomendasikan bank ini kepada orang lain) dengan nilai rata rata responden 5,33. 

Berdasarkan rata rata responden walaupun indikator LOYAL3 adalah terendah tetapi 

responden rata rata mendekati setuju yang artinya responden akan merekomendasikan 

bank yang mereka gunakan kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa loyalty 

yang tingg pada konsumen, diketahui LOYAL6 adalah indikator dengan rata rata 
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responden terbesar dengan nilai 5,8 dengan pernyataan “saya akan menggunakan 

bank yang saya pakai sekarang dalam beberapa tahun kemudian”. Membuktikan 

bahwa responden akan setia pada bank yang mereka gunakan saat ini setelah mereka 

mengalami experience berkali kali 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui online servive 

quality melalui experience dan satisfaction yang membentuk loyalty nasabah bank. 

Hasil analisis dilakukan dengan menggunakan smartPLS dengan hasil 3 hipotesis 

berpengaruh positif dan signifikan dan 1 hipotesis tidak berpengaruh positif yang 

menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Online service quality berpengaruh positif 

terhadap experience dengan T-statistics sebesar 9,807. Online service quality yang 

yang didukung oleh website characteristics,communication,service performance 

dan efficiency memiliki rata rata responden sebesar 5,47 diketahui dengan nilai 

sebesar itu responden setuju dan suka pelayanan online yang diberikan bank 

seingga meningkatkan nilai rata rata responden 5,8 setelah mengalami experience 

pelayanan online banking 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa experience berpengaruh positif terhadap 

satisfaction dengan T-Statistics sebesar 4,917. Penelitian ini menujukkan bahwa, 

adanya experience yang dirasakan nasabah setelah mendapatkan pelayanan bank 

melalui online untuk menciptakan satisfaction pada nasabah sehingga dengan 
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experience yang tinggi meningkatkan satisfaction pada responden dengan nilai 

rata rata sebesar 5,825 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa experience tidak berpengaruh positif terhadap 

loyalty karenga memiliki T-statistic hanya sebesar 0,410. Diketahui data rata rata 

responden yang mengalami penurunan nilai sebesar nilai 5,54. Penelitian ini 

menunjukkan, setelah adanya experience yang didapat nasabah dari pelayanan 

bank melalui online tidak bisa mempengaruhi loyalty secara langsung, maka perlu 

melalui satisfaction terlebih dahulu.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satisfaction berpengaruh positif terhadap 

loyalty dengan nilai T-statistic sebesar 1,888 yang artinya responden mengalami 

kepuasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan terbentuknya satisfaction 

dari pelayanan bank melalui online pada diri nasabah maka akan terciptanya 

loyalty 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian yang didapat,ada beberapa saran yang peneliti 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk bank penyedia online service 

a.  Bagi bank penyedia online service untuk dapat meningkatkan layanan mereka 

(service performance) agar lebih mudah dimengerti oleh konsumen sehingga 
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konsumen lebih memilih layanan melalui online dibandungkan layanan perbankan 

langsung kecabang 

b. Bagi bank penyedia online service untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas dalam memberikan pelayanan melalui web,salah satunya adalah struktur 

penempatan atau posisi yang mudah dilihat oleh konsumen sehingga tidak 

mempersulit konsuen saat sedang mengunjungi online banking 

c. Bagi bank penyedia online service untuk terus mempertahankan dan meningkatkan 

segalanya yang update sehingga apa yang dicari dan diinginkan oleh konsumen 

selalu tersedia dalam online banking 

d. Bagi bank penyedia online service untuk dapat menningkatkan variabel variabel 

yang mendukung online service quality dimana website characteristic, 

communication, efficiency dan service performance harus terus ditingkatkan dari 

berbagai aspek sehingga menimbulkan kepuasan pada diri konsumen dan akhirnya 

konsumen dapat membantu bank salah satu caranya nasabah merekomendasikan 

bank tersebut kepada orang lain 

2. Untuk peneliti selanjutnya 

    Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya dengan tema 

penelitian yang sama adalah dengan menambahkan variabel lain dalam penelitian. 

Saran lainnya adalah menambahkan jumlah responden dalam penelitian karena akan 
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muncul bank bank lain yang menggunakan online sebagai alat melayani nasabah 

mereka 
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