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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan

oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku

dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Menurut

Jogiyanto (2003), teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian

dari sistem informasi. Perkembangan zaman yang didukung dengan

perkembangan teknologi, menyebabkan kebutuhan manusia terhadap

informasi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus memperhatikan

kemajuan teknologi informasi dan lebih mengoptimalkan fasilitas teknologi

informasi dalam rangka dapat bertahan dan menang dalam persaingan usaha

di pasar global. Perkembangan teknologi saat ini banyak memberikan

kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis.

Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat telah

mempengaruhi industri perbankan, seperti halnya mobile banking merupakan

salah satu wujud dari perkembangan teknologi tersebut. Perangkat

komunikasi merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang

pada saat ini juga dimanfaatkan oleh sektor perbankan. Saat ini sudah banyak

bank yang telah menyediakan akses mobile untuk mengetahui informasi

keuangan. Kondisi tersebut merupakan salah satu perbaikan layanan terhadap

nasabah, karena pada kenyataannya dalam melaksanakan transaksi perbankan

setiap nasabah minimal membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit berada
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dalam antrian. Hal tersebut akan cenderung berdampak merugikan bagi para

nasabah jika waktu serta peluang bisnis mereka tersita hanya untuk

bertransaksi di bank.

Mobile banking merupakan layanan perbankan yang berfungsi untuk

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa perlu

datang ke bank atau ATM kecuali penarikan uang cash. Keunggulan mobile

banking yaitu nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja

tanpa dibatasi waktu. Layanan pada mobile banking meliputi : transaksi

finansial, transaksi non finansial, transfer dana, cek saldo dan pembayaran

tagihan yang dilakukan lewat telepon seluler.

Telepon seluler merupakan sebuah sistem komunikasi yang sudah

dipastikan pada masa sekarang ini dipakai sebagai alat komunikasi yang

berguna bagi setiap orang. Dalam sistem perbankanyang memiliki akses M-

banking, dimana setiap orang dapat dengan mudah memakai fasilitas seperti

transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar uang,

pembayaran kartu kredit, tagihan telepon, tagihan listrik dan asuransi juga,

dapat digunakan pembelian isi ulang pulsa. Dalam keunggulan dari m-

banking tersebut, dikeluarkan aturan oleh Bank Indonesia mengenai

pengelolaan dan manajemen resiko penyelenggaraan kegiatan internet

banking (termasuk pada mobile banking) berdasarkan peraturan Bank

Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko pada

aktifitas pelayana jasa bank melalui sistem internet.
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Dalam corporate info berita mandiri 18 Juli 2012 Bank Mandiri

meluncurkan aplikasi mandiri mobile bagi pengguna iPhone dan Android.

Aplikasi tersebut, sebelumnya sudah tersedia bagi pengguna BlackBerry pada

2011. Peluncuran aplikasi mandiri mobile diharapkan dapat mendorong

peningkatan pengguna aktif layanan mobile banking menjadi 1 juta pada

akhir 2012, dari sekitar 600 ribu pengguna aktif di tahun 2011. Mandiri

mobile adalah layanan berbasis mobile banking dengan tampilan menu yang

menarik dan mudah digunakan nasabah. Melalui layanan ini, nasabah tidak

perlu mengingat perintah transaksi seperti jika menggunakan SMS Banking.

Direktur Micro and Retail Banking Mandiri Budi G. Sadikin, mengatakan

inovasi mandiri mobile merupakan bentuk keseriusan Bank Mandiri untuk

menjadi bank utama dalam e-banking. “layanan ini memadukan kemudahan

dan keamanan dengan tampilan yang menarik, mandiri mobile membuat

kendali ada di tangan nasabah dengan cara yang lebih menyenangkan”.

Pada tahun 2011 terdapat bank yang memiliki performa terbaik dalam

layanan mobile banking (Pratiwi 2012). Pada peringkat pertama Bank

Danamon dengan nilai sebesar 100,00% pada tahun 2010 dan 100,00% pada

tahun 2011. Kedua Bank Bukopin dengan nilai sebesar 97,25%  pada tahun

2010 dan meningkat menjadi 99,42% pada tahun 2011. Ketiga Bank BRI

dengan nilai 93,43% pada tahun 2010 dan meningkan menjadi 98,96% pada

tahun 2011. Keempat Bank Mandiri dan BCA dengan nilai yang sama sebesar

95,25% di tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 97,80% di tahun

2011. Kelima Permata Bank dengan nilai sebesar 92,88% pada tahun 2010
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dan 97,74 di tahun 2011. Keenam CIMB Niaga dengan nilai sebesar 96,00%

pada tahun 2010 dan 98,86 di tahun 2011. Ketujuh Panin Bank dengan nilai

sebesar 89,72% pada tahun 2010 dan 94,84% di tahun 2011. Kedelapan

CitiBAnk dengan nilai sebesar 84,33% pada tahun 2010 dan 63,56% pada

tahun 2011.

Jika dilihat dari statistik penggunaanya bahwa performa layanan

mobile banking Bank Mandiri berada pada peringkat empat. Dan untuk

jumlah rekening yang memanfaatkan mobile banking relatif lebih kecil dari

total seluruhan rekening nasabah bank. Kondisi tersebut menimbulkan

pertanyaan, apakah kegunaan dan kemudahan teknologi mobile banking yang

kurang diminati ataukah ada faktor-faktor lain yang mendasari nasabah

sehingga sulit menerima keberadaan teknologi tersebut. Untuk itu peneliti

menggunakan Bank Mandiri sebagai objek penelitian.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kemudahan

suatu tekonologi adalah Technology Acceptence Model (TAM). Model TAM

yang mengadaptasi model TRA (Theory of Reasoned Action) dikembangkan

oleh Davis (1986) dalam Tirtana dan Sari (2014). Perbedaaan mendasar

antara TRA dan TAM adalah penempatan sikap sikap dari TRA. TAM

memperkenalkan dua variabel kunci, yaitu perceived usefulness (persepsi

kegunaan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan pengguna) yang

memiliki relevansi untuk memprediksi sikap penerimaan pengguna terhadap

teknologi (Acceptance of IT).



5

Davis et al. (1989) dalam Hapsara (2015) mendefinisikan persepsi atas

kegunaan (perceived usefulness) sebagai “suatu tingkat dimana seseorang

percaya bahwa menggunakan sistem tersebut dapat meningkatkan kinerjanya

dalam bekerja”. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa

persepsi kegunaan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan

keputusan.

Menurut Wibowo (2008) dalam Amanullah (2014) kemudahan

penggunaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu interaksi individu dengan

sistem yang jelas dan mudah dimengerti, tidak dibutuhkan banyak usaha

untuk berinteraksi dengan sistem tersebut dan mudah mengoperasikan sistem

sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan. Salah satu strategi yang

dapat dilakukan oleh perusahaan bank adalah dengan memperhatikan

kemudahan pengguna yang dapat dimengerti dengan mudah sehingga

nasabah tidak mengalami kesulitan ketika mengoperasikan sistem layanan

mobile banking.

Resiko dedefinisikan sebagai perkiraan subjektif konsumen untuk

menderita kerugian dalam menerima hasil diinginkan Pavlou (2001). Menurut

Dowling dan Staelin dalam Pavlou (2001), kalau resiko itu meningkat dari

sekedar informasi sampai pada keputusan pembelian produk (transaksi),

resiko diasosiasikan dengan kepercayaan. Persepsi resiko adalah suatu

persepsi – persepsi pelanggan tentang ketidakpastian dan konsekuensi –

konsekuensi tidak diinginkan dalam melakukan kegiatan Dowling dan Staelin

(1994) dalam Farizi dan syaefullah (2013).



6

Kualitas layanan adalah fitur perlengkapan untuk interaktivitas

nasabah, fitur merupakan kriteria penting yang menarik perhatian nasabah di

dalam penyampaian jasa mobile banking.

Minat perilaku (behavioral intention) menurut Jogiyanto (2007 : 116)

adalah suatu keinginan atau minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku

tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (behavioral) jika

mempunyai keinginan atau minat (behavioral intention) untuk melakukannya.

Minat berhubungan dengan perilaku – perilaku atau tindakan – tindakan, akan

tetapi minat dapat berubah menurut waktu, semakin lebar interval waktu,

semakin dimungkinkan terjadi perubahan – perubahan minat seseorang.

Terdapat sejumlah peneliti yang mengungkap analisis pengaruh

kegunaan, kemudahan, resiko dan kualitas layanan terhadap minat

menggunakan mobile banking yaitu Hapsara (2015) yang berjudul Pengaruh

kegunaan, kemudahan dan resiko dan kepercayaan terhadap penggunaan

mobile banking, yang memilih nasabah bank BRI sebagai objek

penelitiannya, memberikan hasil bahwa kegunaan, kemudahan, resiko dan

kepercayaan berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking.

Pratiwi (2012) dengan judul pengaruh persepsi manfaat, persepsi

kemudahan penggunaan dan pengalaman terhadap perilaku penggunaan

mobile banking dengan dimediasi niat penggunaan mobile banking. Dengan

objek penelitian di Bank BCA Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan

persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan dan pengalaman tidak

berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap perilaku penggunaan
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mobile banking bagi nasabah Bank BCA di Surabaya. Karena dari ketiga

variabel bebas, hanya persepi manfaat yang secara signifikan berpengaruh

terhadap perilaku penggunaan mobile banking.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanullah (2014) meneliti tentang

persepsi manfaat, kemudahan dan kepercayaan terhadap sikap positif

penggunaan layanan mobile banking. Dengan hasil persepsi manfaat,

kemudahan penggunaan, dan kepercayaan yang diteliti terbukti secara positif

dan signifikan mempengaruhi variabel dependent yaitu sikap positif

penggunaan layanan mobile banking.

Penelitian Susanti (2015) meneliti tentang persepsi kegunaan, persepsi

kemudahan, resiko dan persepsi kepercayaan terhadap minat penggunaan

mobile banking menemukan hasil bahwa dalam hasil uji F nya persepsi

kegunaan, persepsi resiko dan persepsi kepercayaan memiliki pengaruh yang

simultan terhadap minat penggunaan mobile banking.

Selanjutnya penelitian Mubiyantoro dan Syaefullah (2014) yang

menliti tentang persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi

kesesuaian dan resiko terhadap sikap penggunaan mobile banking yang

dianalisis dengan menggunakan Software Smart PLS. Hasil analisis untuk

model ini  menunjukan bahwa konstruk persepsi kemudahan penggunaan dan

oersepsi kesesuaian berpengaruh terhadap sikap untuk menggunakan layanan

mobile banking. Sebaliknya, konstruk persepsi kegunaan dan persepsi resiko

tidak berpengaruh terhadap sikap digunakannya layanan mobile banking.
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Tirtana dan Shinta (2014) meneliti tentang perrsepsi kebermanfaatan,

persepsi kemudahan dan kepercayaan penggunaan mobile banking dengan

hasil yang menyatakan penggunaan mobile banking akan meningkatkan

produktivitas dan kinerja nasabah apabila nasabah tersebut memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi terhadap aplikasi mobile banking.nasabah percaya

bahwa mereka dapat mengembangkan kinerja, meningkatkan produktivitas

dan meningkatkan efektivitas ketika menggunakan mobile banking.

Peneliti mengambil beberapa variabel yang digunakan dalam

penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Hapsara (2015) kegunaan,

kemudahan, resiko an keamanan terhadap penggunaan mobile bankingI.

Variabel tersebut adalah kegunaan, kemudahan, resiko dan kualitas layanan

terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking. Dan variabel pada

penelitian ini merupakan salah satu variabel dari teori sistem informasi

keperilakuan yaitu Technology Acceptance Model (TAM).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini ditujukan untuk

mengetahui bagaimana pengaruh kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas

layanan pengguna mobile banking berperan dalam minat penggunaan layanan

mobile banking di Bank Mandiri Cabang Surakarta.

Berdasarkan latar belakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KEGUNAAN,

KEMUDAHAN, RESIKO DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP

MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

perumusan masalah yang dapat digambarkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kegunaan berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan

mobile banking ?

2. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan

mobile banking ?

3. Apakah resiko berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan

mobile banking ?

4. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap minat nasabah

menggunakan mobile banking ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai minat nasabah terhadap penggunaan mobile

banking ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kegunaan terhadap minat nasabah

menggunakan mobile banking.

2. Untuk menguji pengaruh kemudahan terhadap minat nasabah

menggunakan mobile banking.

3. Untuk menguji pengaruh resiko terhadap minat nasabah menggunakan

mobile banking.

4. Untuk menguji pengaruh kualitas layanan terhadap minat nasabah

menggunakan mobile banking.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang

pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, resiko dan kualitas layanan

terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referansi untuk

mengetahui minat nasabah terhadap penggunaan mobile banking.

Serta memberikan informasi mengenai pentingnya dan manfaat

dalam pengungkapan faktor – faktor yang mempengaruhi minat

nasabah dalam menggunakan mobile banking maupun sebagai salah

satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian

selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

b. Bagi Perbankan

Manfaat yang dapat diberikan untuk dunia perbankan dari

penelitian ini yaitu, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis

dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan khususnya bank Mandiri

untuk dapat mengembangkan inovasi baru dari sistem mobile banking

di masa yang akan datang yang nyaman, aman, dan memiliki fitur

yang menarik, sehingga nasabah bank Mandiri dapat tetap menerima
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dan selalu menggunakan fasilitas layanan elektronik mobile banking.

Serta dapat membantu manajemen perusahaan perbankan dalam

mengembangkan strategi pemasaran berkaitan dengan peningkatan

penggunaan fasilitas layanan elektronik banking yang khususnya

mobile banking.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang

pengertian teori, penelitian, penggunaan mobile banking,

pengertian kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan

Bank Mandiri, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan

hipotesis penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan

sampel penelitian, definisi operasional variabel dan metode

analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif,

analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yangtelah

dibahas pada bab – bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan

saran – saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak

yang berkepentingan.


