
Lampiran 1. Kuesioner Responden

I. Identitas Responden

1. Apakah Bapak/ Ibu pernah menggunakan fasilitas e-banking dalam transaksi perbankan 
yang Bapak/ Ibu lakukan? 

               
                                   Ya, Lanjutkan               Tidak, Stop

2. Bapak/ Ibu mengenal layanan e-banking dari media apa saja? (Jawaban dapat lebih dari 
satu)

                                Televisi

Koran

Majalah

Pamflet/Flyer

Lainnya, sebutkan …………

3. Frekuensi penggunaan e-banking dalam 1 (satu) bulan?

            1 sampai 4 kali

5 sampai 8 kali

Lebih dari 8 kali

4. Usia
20 - 25 Tahun

                
                  25 –  30 Tahun

                  30 – 35 Tahun

                  > 35 Tahun

5. Jenis Kelamin 

           Laki –Laki              Perempuan



6. Pengeluaran perbulan: 

< Rp. 1.500.000
                
                     Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000

                   > Rp. 3.000.000

7.   Pekerjaan

Pegawai Negeri/ TNI/ Polri

Wirausaha

Pegawai Swasta

Ibu Rumah Tangga

                              Lainnya, sebutkan ……………

II. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada skor yang ada di sebelah kanan lembar kuisioner di 
bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut.

Sangat Setuju (SS) = 5
Setuju (S) = 4
Netral (N) = 3          
Tidak Setuju (TS) = 2
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1



III. Daftar Pernyataan Penelitian

No Pernyataan
Alternatif Jawaban

SS S N TS STS

1

Ability

Saya merasa bahwa bank yang 
memberikan layanan e-banking  
mempunyai kemampuan dalam 
menyediakan layanan yang berkualitas
bagi pelanggan

2

Saya merasa bahwa bank yang 
memberikan layanan e-banking
mempunyai pengalaman sehingga 
transaksi yang saya lakukan dapat berjalan 
dengan baik

3

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memiliki pengetahuan 
yang baik dalam mengamankan transaksi 
perbankan yang saya lakukan.

4

Saya merasa bahwa bank yang 
memberikan layanan e-banking telah 
diakui keberadaannya oleh pihak-pihak 
lain.

5

Kebaikhatian 

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memiliki perhatian 
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi
pelanggannya

6

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memiliki kemauan 
untuk memberikan keuntungan bagi
pelanggannya.

7

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memiliki itikad baik 
untuk memberikan kepuasan kepada
pelanggannya



8

Integritas 

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking akan memenuhi apa 
yang diharapkan pelanggannya.

9

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking tidak akan 
menyembunyikan informasi yang penting 
bagi pelanggannya

10

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking selalu menjaga 
reputasinya.

No Pernyataan
Alternatif Jawaban

SS S N TS STS

11

Kepercayaan

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memberikan 
kenyamanan dalam bertransaksi

12

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memberikan kepuasan 
dalam bertransaksi.

13

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking memenuhi tanggung 
jawabnya terhadap pelanggan

14

Partisipasi

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking membuat pelanggan 
akan terus bertransaksi (intention to do
transaction) melalui media e-banking

15

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking membuat pelanggan 
akan meningkatkan frekuensi bertransaksi 
melalui media e-banking

16

Saya merasa bank yang memberikan 
layanan e-banking membuat pelanggan 
akan merekomendasikan kepada pihak 
lain agar bertransaksi melalui media e-
banking.

Terima Kasih Atas Partisipasinya


