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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perbankan memiliki strategi masing-masing dalam 

melakukan peningkatan dalam kemajuan serta keberhasilannya. Berbagai 

Bank kini sudah memiliki aplikasi m-banking untuk mempermudah 

nasabahnya dalam melakukan transaksi. M-banking merupakan sebuah 

aktivitas layanan perbankan yang mana dalam pelayanannya dibantu 

dengan sistem informasi dan teknologi serta jaringan internet.  

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mempunyai aplikasi 

perbankan digital yang berbeda dari Bank lainnya sebagai salah satu cara 

dalam bentuk strateginya. Aplikasi digital banking yang dimiliki oleh BTPN 

bernama “Jenius” yaitu aplikasi digital banking berbasis mobile dengan 

berbagai ragam fitur disertai user interface yang menarik. Fitur yang 

membedakan antara aplikasi Jenius dengan aplikasi m-banking lainnya 

adalah fitur tabungan pribadi dan deposit yang sangat membantu para 

pengguna dalam melakukan alokasi dana tabungan sesuai kategori yang 

mereka buat serta pengonversian nilai mata uang.  

Berdasarkan laporan tahunan yang terdapat dalam laman 

www.btpn.com, pada akhir kuartal IV tahun 2020, pengguna aplikasi digital 

banking Jenius mengalami peningkatan sebesar 27% (year on year). 

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kualitas serta performa dari aplikasi 

Jenius dirasakan oleh banyak masyarakat (Azizah Nur Alfi, 2021). Dalam 

dunia perbankan yang dilakukan secara digital, kualitas informasi menjadi 

parameter penting bagi pengguna atau penyedia layanan. Menurut Nurfajari 

(2017), kualitas informasi dalam suatu produk barang atau jasa akan selalu 

melekat erat dan dilihat dari kejelasan sebuah informasi, kelengkapan, 

kesesuaian, dan kerelevanan. Sehingga, semakin baik kualitas informasi 

tersebut akan semakin baik produk atau jasa dan semakin banyak 

penggunanya.  

Beberapa bulan terakhir, tidak jarang banyak pengguna aplikasi 

Jenius yang menyampaikan keluhannya mengenai kualitas terhadap 

http://www.btpn.com/


2 
 

Medina Nurul Zahra, 2022 

EVALUASI KUALITAS TERHADAP PERFORMA APLIKASI DIGITAL BANKING JENIUS 

BTPN MENGGUNAKAN FRAMEWORK ISO 25010 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

performa aplikasi yang mengalami penurunan. Pengguna menyampaikan 

keluhannya melalui beberapa platform seperti review aplikasi pada Play 

Store atau App Store, Twitter, serta Instagram. Salah satu pengguna aplikasi 

Jenius yang mempunyai akun @fharyrong (Twitter, 2021) menyampaikan 

pendapatnya kepada pihak Jenius agar solusi yang berikan bisa dilihat dari 

sisi aplikasi Jenius tidak selalu dilihat dari sisi customer, dalam hal ini 

customer diberikan solusi untuk mengecek koneksi, perangkat karena 

dikatakan aplikasi Jenius dalam keadaan normal. Selain itu, berdasarkan 

data dalam komentar aplikasi Jenius (App Store, 2021) terdapat 3 dari 5 

mengalami permasalahan dalam hal login dan experience yang diberikan 

kurang menyenangkan pengguna. Hal tersebut juga dirasakan oleh 

pengguna lainnya, salah satunya bernama Ayashi Hamada (Google Play 

Store, 2021) mengatakan bahwa fitur dan fasilitas yang disediakan aplikasi 

Jenius sangat bagus, namun sangat disayangkan bahwa response time dalam 

aplikasi terbilang lambat padahal kapabilitas handphone serta kecepatan 

internet yang digunakan memadai. Sedangkan dalam setiap unggahan 

@jeniusconnect (Instagram, 2021), selalu terdapat komentar terkait keluhan 

dan kendala yang dialami pengguna dengan laporan paling banyak adalah 

mengenai proses unlink device.  

Selain itu di masa pandemi ini, terjadi peningkatan dalam rilisnya 

sebuah digital bank yang tentunya menjadi pesaing Jenius, digital bank 

tersebut di antaranya Bank Jago, Blu, dan lain-lain. Dikarenakan banyak 

permasalahan yang terjadi dalam aplikasi Jenius, membuat pengguna 

akhirnya beralih ke digital bank yang lain karena dirasa lebih 

mengguntungkan.  

Dalam melakukan pengujian sebuah kualitas terhadap performa 

sebuah perangkat lunak, tentunya kita harus mengetahui dasar dan sumber 

permasalahannya terletak pada bagian apa. Salah satu framework yang 

dapat dijadikan tolok ukur dalam mencari permasalahan tersebut yaitu ISO 

25010:2010. Diharapkan hasil dari analisis ini akan memberikan penilaian 

dan gambaran terhadap kualitas terhadap performa aplikasi Jenius, serta 

menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk dapat meningkatkannya 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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sehingga pengguna merasakan kenyamanan dan keamanan dalam 

menggunakan aplikasi Jenius.  

Untuk itu penulis tertarik dalam melakukan penelitian pada objek 

penelitian yaitu aplikasi digital banking Jenius dengan mengangkat judul 

“EVALUASI KUALITAS TERHADAP PERFORMA APLIKASI 

DIGITAL BANKING JENIUS BTPN MENGGUNAKAN 

FRAMEWORK ISO 25010” untuk mengetahui bagaimana kualitas dan 

performa aplikasi Jenius yang digunakan oleh pengguna saat ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam latar belakang di atas menjadi acuan dalam 

pembuatan rumusan masalah untuk diteliti dan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kualitas terhadap performa dari aplikasi digital banking 

Jenius berdasarkan karakteristik framework ISO 25010? 

2. Apakah karakteristik framework ISO 25010 mempunyai pengaruh 

signifikansi terhadap performance efficiency aplikasi Jenius? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah batasan masalah yang akan diteliti 

guna memberikan arah serta fokus dalam penulisan. Batasan masalah dalam 

yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian kualitas terhadap performa dalam aplikasi digital banking 

Jenius berdasarkan karakteristik framework ISO 25010. 

2. Analisis dilakukan berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang 

diperuntukkan bagi pengguna aplikasi Jenius dan diolah menggunakan 

SEM AMOS. 

3. Hasil akhir penelitian berupa dokumen rekomendasi. 

 

 

 

 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang telah 

ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas terhadap performa aplikasi 

Jenius berdasarkan karakteristik yang terdapat dalam framework ISO 

25010. 

2. Untuk mengetahui apakah setiap karakteristik mempunyai korelasi 

memengaruhi performance efficiency aplikasi Jenius.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat baik untuk penulis, pembaca, ataupun perusahaan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Memberikan rekomendasi kepada pihak BTPN untuk pengembangan 

serta peningkatan kualitas terhadap performa aplikasi Jenius. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai 

acuan dalam penelitian sejenis. 

 

1.6 Luaran yang diharapkan 

Luaran dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya diberikan untuk 

melakukan pengembangan dan meningkatkan kualitas serta performasi dari 

aplikasi digital banking Jenius kepada pihak BTPN sehingga para pengguna 

aplikasi khususnya nasabah BTPN dapat merasakan peningkatan kualitas 

terhadap performa aplikasi tersebut sehingga memberikan rasa nyaman 

serta percaya. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah karya 

ilmiah yang dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai acuan dalam 

penelitian sejenis. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam menyusun tugas akhir adalah sebagai 

berikut :  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab satu merupakan sebuah pendahuluan yang menjelaskan 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan, serta sistematika penulisan 

pada tugas akhir. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka terdiri dari uraian teori-teori sebagai landasan 

dasar dalam mendukung kegiatan penyusunan tugas akhir, serta berisikan 

penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan penulisan. 

Tinjauan pustaka yang digunakan berupa pengertian dari perangkat lunak, 

kualitas perangkat lunak, ISO 25010, aplikasi Jenius, kuesioner, skala likert, 

SPSS, SEM, uji validitas, uji reliabilitas, dan penelitian terkait. 

 

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian terdiri dari tahapan penelitian, uraian alur 

penelitian meliputi studi pendahuluan, tahapan perancangan kuesioner, 

kerangka berpikir, tahap pengolahan data, tahap analisis data, hipotesis 

penelitian, penyusunan hasil rekomendasi, dan re-design aplikasi, alat dan 

bahan yang digunakan, dan tahapan kegiatan yang meliputi waktu dan 

tempat pelaksanaan, dan jadwal kegiatan. 

  

 BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjabarkan 

mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini terdiri dari 

gambar umum perusahaan, struktur perusahaan, gambaran aplikasi jenius, 

demografi responden, uji validitas dan reliabilitas, analisis SEM 

menggunakan AMOS, dan rekomendasi. 
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 BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran merupakan bagian yang menjelaskan 

mengenai simpulan yang didapatkan secara keseluruhan dalam penelitian 

ini serta saran untuk penulisan yang akan datang. 

 

 DAFTAR PUSTAKA 
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