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Abstrak - Internet banking adalah salah satu inovasi di bidang teknologi informasi dan dimaksudkan untuk
memperbaiki layanan perbankan. Kualitas dari Internet banking merupakan bagian penting dari
pengembangan perangkat lunak. Pengukuran kualitas internet banking pada penelitian ini menggunakan tiga
bank penyedia layanan internet banking sebagai bank milik Negara tertua, bank swasta terbesar dan bank
yang mempunyai anggaran khusus pengembangan elektronik banking. Hasil pengukuran kualitas perangkat
lunak diatas diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa perangkat lunak aplikasi perkantoran internet banking
BCA, OCBC NISP dan BRI diperoleh nilai total Fa 148, 136 dan 137 total nilai 150. Hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas layanan internet banking terlepas dari ketiga
bank dari objek penelitian.
Kata Kunci: Quality Factor, IT Performance, Internet banking
1.

PENDAHULUAN

Internet banking dimaksudkan untuk menyediakan
layanan perbankan yang lebih baik dari pelayanan
sebelumnya (Chan & Lu, 2004). Tidak dapat
dipungkiri bahwa
internet banking
merupakan
inovasi di bidang teknologi informasi yang sangat
menguntungkan (Hamdani, Indra, & Pangabean,
2001). Definisi internet banking menurut Budi Agus
Riswandi tahun 2005 adalah penggunaan Internet
sebagai alat pengendali untuk jasa bank, termasuk
jasa perbankan tradisional seperti membuka rekening
deposito atau mentransfer dana antara rekening
berbeda, seperti halnya jasa-jasa terbaru dari bank,
seperti
penyajian dan
pembayaran tagihan
elektronik yang memungkinkan pelanggan untuk
menerima dan membayar tagihan melalui website
bank (Riswandi, 2005).
Kualitas dari perangkat lunak penting dilakukan,
Pressman mengatakan “ .. apabila dalam sebuah
tim pengembang perangkat lunak menekankan
kualitas dari setiap aktivitas pada setiap aspek
pengembangan perangkat lunak, hal ini akan
mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang harus
dilakukan. Hasilnya adalah biaya produksi rendah dan
yang terpenting adalah peningkatan waktu untuk
dipasarkan..” (Pressman, 2001).
Dalam penelitian ini mengambil objek pada tiga bank
penyedia layanan internet banking, yaitu Bank BRI,
OCBC NISP dan BRI. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
adalah salah satu bank milik pemerintah yang
terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat
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Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah
oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche
Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan
Milik.
Kaum
Priyayi
Purwokerto", suatu
lembaga
keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan
Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri
tanggal
16 Desember 1895, yang kemudian
dijadikan sebagai hari kelahiran BRI (Indonesia).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan
Iskan sangat senang dengan PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk (BRI) yang terpilih menjadi
perusahaan dengan untung paling besar di Indonesia.
Dahlan mengatakan BRI sudah mengalahkan bankbank Singapura. "BRI memang luar biasa. Laba BRI
sudah setara dengan laba bank-bank besar kelas
dunia. Hampir US$ 2 miliar. Sudah meninggalkan
laba bank-bank Singapura dan Bank Mandiri,"
(Daniel, 2012).
Bank OCBC NISP (sebelumnya bernama Bank NISP)
adalah sebuah bank swasta di Indonesia. Bank ini
didirikan 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV
Nederlandsch-Indische Spaar en Deposito Bank.
Pada
1981, sempat berganti nama menjadi NV. Spaar En
Deposito yang diuraikan sebagai Bank Nilai Inti Sari
Penyimpan (disingkat NISP), bank ini kemudian lama
dikenal sebagai Bank NISP. Layanan internet banking
Bank OCBC NISP menawarkan berbagai keunggulan
yang tak dimiliki bank lain. Bank OCBC NISP punya
anggaran khusus untuk pengembangan e-banking
(Kurniasih, 2011).
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Bank Central Asia (IDX: BBCA) adalah bank swasta
terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada
21
Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV
(Wikipedia). Bank BCA (BBCA) sejak dulu
merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dari
sisi nilai aset, dan sampai sekarang juga masih
demikian (Hidayat,
2012). Aset yang dimiliki PT Bank Central Asia
(BCA) Tbk saat ini tercatat di atas Rp300 triliun
secara nasional. "Aset BCA termasuk kategori 10
besar dari seluruh bank yang ada di Indonesia, saat ini
mencapai di atas Rp300 triliun," kata Direktur PT
Bank Central Asia, Subur Tan saat berada di Kota
Padang (Investor, 2011).

bahwa biaya yang lebih rendah dan pengumpulan data
lebih cepat. Accidental sampling (kadang-kadang
dikenal sebagai pengambilan sampel ambil) adalah
jenis nonprobabilitas sampling yang melibatkan
sampel yang diambil dari bagian responden yang
dekat dengan peneliti. Artinya, populasi dipilih karena
sudah tersedia (Wikipedia).

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dari
waktu ke waktu untuk kualitas dan pemenuhan
persyaratan kontrol. Domain ini membahas
manajemen kinerja, pemantauan pengendalian
internal, kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola.
Ini biasanya membahas pertanyaan manajemen
berikut:
• Apakah kinerja TI diukur untuk mendeteksi
masalah sebelum terlambat?
• Apakah
manajemen
memastikan
bahwa
kontrol internal yang efektif dan efisien?
• Dapatkah kinerja TI dihubungkan kembali ke
tujuan bisnis?
• Apakah yang memadai kerahasiaan, integritas dan
ketersediaan
kontrol
di
tempat
untuk
keamanan informasi?

dimana
= asumsi interval
kepercayaan sampel terhadap populasi.
Jika proporsi populasi dan sampel yang akan
diriset diketahui, maka digunakan rumus :

Dari keempat domain, COBIT telah mengidentifikasi
34 proses TI yang umumnya digunakan. Sementara
kebanyakan perusahaan telah menetapkan rencana,
membangun, menjalankan dan memantau tanggung
jawab untuk IT, dan sebagian besar memiliki proses
kunci yang sama, beberapa akan memiliki struktur
proses yang sama atau menerapkan semua proses
COBIT. COBIT memberikan daftar lengkap dari
proses yang dapat digunakan untuk memverifikasi
Kelengkapan kegiatan dan tanggung jawab, namun
mereka tidak perlu memberlakukan semua, proses dari
COBIT dapat dikombinasikan seperti yang
dipersyaratkan oleh masing-masing perusahaan.
Informasi tentang bagaimana tujuan dapat diukur, apa
kegiatan kunci dan poin utama yang, dan siapa yang
bertanggung jawab bagi mereka juga disediakan
(ISACA.org, 2007).
2.

KAJIAN LITERATUR

2.1 Teknik Sampling
Dalam statistik dan metodologi survei, pengambilan
sampel berkaitan dengan pemilihan subset dari
individu dari dalam populasi statistik untuk
memperkirakan karakteristik dari seluruh penduduk.
Dua keuntungan dari pengambilan sampel adalah

Berikut beberapa pedoman sederhana dalam
menentukan ukuran minimal sampel dalam penelitian,
yaitu :
• Jika jumlah populasi sulit diprediksi, maka
perhitungan ukuran minimal sampel dengan
pendekatan sebagai berikut :

•

dimana
n = jumlah sampel
p
= perkiraan proporsi populasi (jika tidak
diketahui ambil p = 0.5)
q
=1–p
= nilai standar (distribusi normal) untuk
interval kepercayaan yang ditetapkan.
e = error sampling (estimasi yang dapat diterima)
Pendekatan rumus tanpa diketahui proporsi populasi
yang tidak berhingga, pendekatan yang digunakan p =
q = 0.5 (Harinaldi, 2005).
2.2 COBIT
Control Objective for Information and Related
Technology (COBIT) merupakan good practices
lintas suatu domain dan kerangka kerja proses dan
menyajikan aktivitas yang bisa dikelola dan
merupakan struktur yang logis (ISACA.org, 2007).
COBIT merupakan salah satu kerangka kerja dalam
mendukung tatakelola dari penerapan teknologi
informasi. Prinsip dasar pada kerangka kerja COBIT
adalah menyediakan informasi yang diperlukan
untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
Perusahaan atau organisasi perlu mengatur sumber
daya teknologi informasi dengan menggunakan
sekumpulan proses teknologi informasi yang
terstruktur sehingga dapat memberikan informasi
yang dibutuhkan. Sebagai sebuah kerangka kerja,
COBIT memiliki struktur yang mengikat kebutuhan
bisnis organisasi dengan kebutuhan
manajemen
informasi dalam satu kesejajaran dan pengelolaan
serta pengawasan
dan pengendalian. Secara
keseluruhan konsep kerangka kerja COBIT sebagai
berikut:
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Testability

Flexibility

Portability

Reusability

Interoperability

Simplicity,
Modularity,
Instrumentation,
Selfdocumentation
Expandability, Generality,
Modularity,
Selfdocumentation
Software
System
independence,
Hardware
Independence,
Selfdocumentation, Modularity
Generality, Software System
Independence,
Hardware
Independence,
Selfdocumentation, Modularity
Communication
Commonality,
Data
Commonality, Modularity

Menurut
bowen,
kualitas
software
diukur
dengan metode penjumlahan dari keseluruhan kriteria
dalam suatu faktor sesuai dengan bobot (weight) yang
telah ditetapkan (T.P. Bowen, 1985). Rumus
pengukuran yang digunakan adalah:

Sumber: (ISACA.org, 2007)
Gambar 1. Framework Cobit 4.1
Pada penelitian ini, pembahasan hanya difokuskan
pada domain Monitoring and Evaluate untuk faktor
Monitoring and Evaluate IT Performance sesuai
dengan pernyataan McCall “jelas pada faktor ini
berkaitan erat dengan pengukuran kualitas perangkat
lunak. Faktor dan Kriteria dalam Kualitas Perangkat
Lunak sebagai berikut:
Tabel 1. Faktor Dan Kriteria Perangkat Lunak
Quality Factor
(Effect)
Correctness
Reliability
Efficiency
Integrity
Usability
Maintainability

Quality Criteria (Cause)
Completeness, Consistency,
Traceability
Accuracy, Error Tolerance,
Consistency, Simplicity
Execution
Efficiently,
Storage Efficiency
Access Control, Access
Audit
Communicativeness,
Operability, Training
Consistency, Conciseness,
Simplicity, Modularity, Selfdocumentation
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Fa = w1c1 + w2c2 + … + wncn
Dimana:
Fa adalah nilai total dari faktor a wi adalah bobot
untuk kriteria i
ci adalah nilai untuk kriteria i
Kemudian tahapan yang harus kita tempuh
dalam pengukuran adalah sebagai berikut:
Tahap 1: Tentukan kriteria yang digunakan
untuk mengukur suatu faktor
Tahap 2: Tentukan bobot (w) dari setiap
kriteria
(biasanya 0 <= w <= 1)
Tahap 3: Tentukan skala dari nilai kriteria (misalnya,
0
<= nilai kriteria <= 10)
Tahap 4: Berikan nilai pada tiap kriteria Tahap 5:
Hitung nilai total dengan rumus Fa = w1c1 + w2c2 +
… + wncn.
3.

PEMBAHASAN

Berdasarkan 11 faktor penentu kualitas perangkat
lunak yang dapat dijadikan sebagai acuan. Data yang
diambil menggunakan teknik sampling dengan jumlah
30 responden.
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Kualitas Perangkat Lunak Internet Banking Pada Domain Monitoring And EvaluateFor It
Performance
Software
Faktor
1)

Correctness

e-banking
e-banking
e-banking
(http://www.ocbcnisp.com/) (https://www.klikbca. com) (https://ib.bri.co.id/)

Bobot
(0-4)

Total
Nilai

Completeness, Consistency, Traceability

W1=4

40

W2=2

20

W3=1

5

W4=2

20

W5=1

5

W6=2

20

W7=3

30

7
2)

Reliability

9

Accuracy, Error Tolerance, Consistency, Simplicity
8

3)

Efficiency
Integrity
Usability

8)
9)

8

8

6

6

7

Maintainability Consistency, Conciseness, Simplicity, Modularity, Self- documentation
6

7)

7

Communicativeness, Operability, Training
8

6)

8

Access Control, Access Audit
8

5)

8

Execution Efficiently, Storage Efficiency
7

4)

6

Testability

8

7

Simplicity, Modularity, Instrumentation, Self-Documentation
8
8

8

Flexibility

Expandability, Generality, Modularity, Self-documentation

W8=2

20

Portability

5
7
6
Software System Independence, Hardware Independence, Self- documentation,
Modularity

W9=1

5

W10=1

5

W11=1

5

5
10) Reusability

6

Generality, Software System Independence, Hardware Independence, Selfdocumentation, Modularity
6

11) Interoperabilit

7

6

5

Communication Commonality, Data Commonality, Modularity

y

7

8

8

136

148

137

150

Selang Nilai: (0-10)
Sumber data: Kuisioner

Dari tabel penilaian di atas dapat dihitung total nilai
dari setiap faktor yang berkaitan dengan kualitas
perangkat lunak pada masing-masing instansi sebagai
berikut:
• Kualitas
dari
e-banking
pada
(http://www.ocbcnisp.com/):
Fa = w1c1 + w2c2 + w3c3 + w4c4 + w5c5 + w6c6
+ w7c7 + w8c8 + w9c9 + w10c10 + w11c11
= 4(7) + 2(8) + 1(7) + 2(8) + 1(8) + 2(6) + 3(8)
+ 2(5) + 1(5) + 1(6) + 1(7)
= 28 + 16 + 7 + 16 + 12 + 24 + 10 + 5 + 5 + 6
+7
= 136
• Kualitas
dari
e-banking
pada(https://www.klikbca.com/)
Fa = w1c1 + w2c2 + w3c3 + w4c4 + w5c5 + w6c6
+ w7c7 + w8c8 + w9c9 + w10c10 + w11c11
= 4(9) + 2(8) + 1(7) + 2(8) + 1(6) + 2(8) + 3(8)

•

+ 2(7) + 1(6) + 1(6) + 1(8)
= 36 + 16 + 7 + 16 + 6 + 16 + 24 + 7 + 6 + 6 +
8
= 148
Kualitas
dari
e-banking
pada(https://www.ib.bri.com/)
Fa = w1c1 + w2c2 + w3c3 + w4c4 + w5c5 + w6c6
+ w7c7 + w8c8 + w9c9 + w10c10 + w11c11
= 4(6) + 2(8) + 1(8) + 2(6) + 1(7) + 2(7) + 3(8)
+ 2(6) + 1(7) + 1(5) + 1(8)
= 24 + 16 + 8 + 12 + 7 + 14 + 24 + 12 + 7 + 5
+8
=137

Berdasarkan tabel dan data perhitungan tersebut dapat
digambarkan dengan grafik sebagai berikut:
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Gambar 3. Grafik Penilaian Kualitas Perangkat Lunak

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa
dari sebelas faktor dan kriteria penilaian kualitas
perangkat lunak diperoleh hasil setiap instansi unggul
pada beberapa kriteria tertentu sebagai berikut:
a. Internet banking ocbcnisp, hanya unggul pada
faktor usability
b. Internet
banking
klikbca,
unggul
pada
faktor correctness, maintainability, flexibility
c. Internet banking bri, unggul pada faktor
efficiency, portability
untuk lima faktor lainnya (reliability, integrity,
testability, reusability dan interoperability) memilki
nilai keunggulan yang sama untuk minimal dua
instansi.
4.

Retrieved
Desember
11,
2012,
from
finance.detik.com:
http://finance.detik.com/read/2012/04/20/073112
/18969
12/5/bri-perusahaan-paling-untung-di-ri-inikomentar- dahlan-iskan
[3] Hamdani, D., Indra, S., & Pangabean, R.
(2001, Juni 23).
artikel.php?id=7403.
Retrieved
Desember
11, 2012, from
arsip.gatra.com:
arsip.gatra.com//2001-0701/artikel.php?id=7403
[4] Harinaldi. (2005). Prinsip-prinsip Statistik untuk
Teknik dan Sains. Jakarta: PT. Gelora Aksara
Pratama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan
menggunakan teknik pengukuran kualitas perangkat
lunak diatas diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa
perangkat lunak aplikasi perkantoran internet banking
https://www.klikbca.com/ dengan nilai total Fa
148 lebih baik dibandingkan perangkat lunak aplikasi
perkantoran
internet
banking
https://www.ocbcnisp.com/
yang
mendapatkan
total nilai 136 dan perangkat lunak aplikasi
perkantoran internet banking https://www.ib.bri.com/
dengan total nilai Fa 137 dari total nilai 150. Akurasi
dari penelitian ini
dapat ditingkatkan dengan
memperluas area jajak pendapat, hasil penelitian ini
dapat
digunakan
sebagai
referensi
untuk
meningkatkan kualitas layanan internet banking-nya.
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