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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pengembangan layanan perbankan tidak lagi hanya dengan slogan 

layanan yang aman dan terpercaya, namun juga mampu memberikan 

layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang telah 

berkembang searah dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup. 

Salah satu bentuk layanan yang dikembangkan oleh bank adalah layanan 

online banking. Online banking adalah layanan transaksi perbankan yang 

dapat dilakukan oleh nasabah baik dari rumah, tempat usaha atau di lokasi-

lokasi lain yang bukan di lokasi bank yang riil (kantor cabang) dengan 

menggunakan media komunikasi seperti komputer, telepon seluler dan 

telepon rumah. Bentuk layanan perbankan berbasis online adalah 

Automatic Teller Machine (ATM) dan electronic banking (e-banking) 

)(Irmadhani dan Nugroho, 2012). Bank Indonesia membagi layanan e-

banking menjadi 4 kategori, yaitu internet banking mobile banking, phone 

banking dan SMS banking. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi 

saat ini yang sangat pesat membuat keempat layanan tersebut semakin sulit 

untuk dibedakan.(Tirtana dan shinta permata sari, 2014) 

Saat ini layanan perbankan sudah merupakan kebutuhan 

masyarakat, transaksi perbankan merupakan suatu ’keharusan’. Untuk 

memudahkan transaksi perbankan, ditawarkan suatu produk yang 

berfungsi mendukung berbagai kegiatan nasabah perbankan yaitu Mobile 
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banking. Nasabah maupun bank sama-sama mendapatkan keuntungan 

dengan adanya mobile banking. Nasabah akan mendapatkan informasi 

perbankan secara cepat, efektif dan efsien, serta dapat mengurangi waktu 

tunggu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Sementara bagi 

bank itu sendiri, produk dengan teknologi informasi semakin memudahkan 

mereka untuk mengurangi pekerjaan karyawan khususnya teller dan atau 

customer service.(Hadi dan Novi,2015) 

Jalinan hubungan baik dengan nasabah, diawali dengan memahami 

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara mempelajari perilaku 

nasabah tersebut dalam melakukan transaksi perbankan. Keberhasilan 

dalam memahami nasabah menjadi kunci sukses dalam mendapatkan 

nasabah baru maupun untuk mempertahankan kesetiaan nasabah. Dalam 

dunia perbankan saat ini, M-Banking merupakan salah satu delivery 

channel untuk melakukan transaksi perbankan, seperti: transfer uang, 

mengetahui saldo, membayar tagihan, hingga membeli pulsa (top up 

voucher). Dengan adanya sarana bertransaksi tersebut, memungkinkan 

nasabah dilayani 24 jam tanpa henti. Akses dapat dilakukan dari berbagai 

lokasi, selama lokasi tersebut masuk dalam jangkauan layanan 

GSM/CDMA. M-Banking sebagai CRM channel dapat menjembatani 

komunikasi antara nasabah dan bank; memberikan kemudahan untuk 

berinteraksi langsung melalui media yang mudah digunakan (user 

friendly), mudah didapat, secara harga relatif terjangkau, dan paling 

banyak digunakan/diminati oleh nasabah. Fenomena ini mendorong Bank 
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mengimplementasikan Mobile Banking sebagai salah satu fitur e-channel 

yang diandalkan, dengan slogan “Layanan perbankan dalam 

genggaman”.(Budiardjo, 2009) 

Berbagai penawaran produk jasa yang dikeluarkan bank sebagai 

turunan dari jasa ebanking dalam kemudahan akses oleh bank dengan 

nasabah, salah satunya menggunakan mobile banking. Mobile banking 

adalah salah satu bagian dari e-banking yang merupakan layanan 

informasi perbankan via wireless paling baru yang ditawarkan pihak bank 

dengan menggunakan teknologi hand phone untuk mendukung kelancaran 

dan kemudahan kegiatan perbankan. Dengan mobile banking, nasabah 

tidak perlu lagi ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi 

perbankan seperti mentransfer uang, cek saldo, ataupun pembayaran 

tagihan-tagihan (kecuali penarikan uang tunai). Penting bagi nasabah 

untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi 

keuangan dan melakukan transaksi secara online terlebih bagi mereka 

yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Selain itu, keunggulan dari 

mobile banking adalah keamanan user-id yang tidak setiap orang bisa 

mengetahuinya kecuali pemiliknya. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki 

oleh mobile banking tersebut, pihak perbankan yakin dapat menarik minat 

nasabah dengan memberi layanan yang sejenis.(Sulistriyarini, 2013) 

Sebuah sistem yang dianggap rumit biasanya tidak akan sering 

digunakan oleh penggunanya, sedangkan tolak ukur penerimaan sebuah 

sistem selalu dilihat dari penggunaannya. Institusi perbankan dan 
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keuangan telah di pengaruhi dengan kuat oleh perkembangan produk 

dalam teknologi informasi. Sektor ini memerlukan pengembangan produk 

dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada 

pelanggan. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi tuntutan akan 

perkembangan teknologi, maka banyak industri perbankan yang 

menyediakan layanan berbasis teknologi informasi (TI),satunya adalah 

penggunaan Mobile Banking (M-banking). Mobile Banking sebenarnya 

bukan barang baru di internet, tapi di Indonesia layanan ini baru beberapa 

tahun belakangan ini diaplikasikan oleh beberapa bank.(Tirtana dan Shinta 

Permata Sari, 2014). 

Bank merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak dalam 

bidang finansial. Seperti diketahui prosedur transaksi pada setiap bank di 

Indonesia tidak jauh berbeda dimana biasanya dimulai dengan penulisan 

data terlebih dahulu, mengantri, lalu dilanjutkan dengan proses transaksi 

dimana terjadi tatap muka langsung antara nasabah dan teller. Proses ini 

cukup menyita waktu dan tidak jarang menyebabkan ketidak nyamanan 

ketika nasabah harus mengantri dalam waktu yang cukup lama. Namun 

dengan penggunaan teknologi canggih di sektor perbankan dipastikan akan 

mengubah pola transaksi. Kegiatan bank yang tadinya lebih banyak 

disibukkan dengan transaksi yang berkaitan dengan uang tunai, penarikan 

dan penyetoran uang, akan menjadi lebih praktis dan cepat tanpa harus 

nasabah direpotkan untuk antri dan menulis setoran. Produk perbankan 

yang mengunakan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan 
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mobile banking atau disingkat dengan M-banking. Dengan adanya 

kemajuan dibidang teknologi informasi ini nasabah dapat melakukan 

transaksi darimana saja dan kapan saja.( Praptasany, 2015). 

Mobile banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-banking 

merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat 

komunikasi bergerak seperti handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk 

bertransaksi perbankan melalui sms (pesan singkat) pada handphone. 

Dengan adanya handphone dan layanan mobile banking, transaksi 

perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang 

sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat 

dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank, hanya dengan 

menggunakan handphone nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. 

Layanan mobile banking memberikan kemudahan kepada para nasabah 

untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar 

rekening, dan lain-lain.(Mubiyantoro,2013). 

Pada tahun 2011 terdapat beberapa bank yang memiliki performa 

terbaik dalam layanan mobile banking (pratiwi 2012), peringkat pertama 

diduduki oleh bank danamon, peringkat kedua bank bukopin, peringkat 

ketiga bank BRI , peringkat keempat bank Mandiri dan bank BCA, 

peringkat kelima pertama bank , peringkat keenam CIMB NIAGA, 

peringkat ketujuh panin bank , peringkat kedelapan CitiBank. Dari hasil 

peringkat yang didapat bank mandiri menduduki peringkat keempat dan 

bank BRI menduduki peringkat ketiga sedangkan bank BNI tidak 
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termasuk dalam peringkat, dan pada kondisi tersebut menimbulkan 

pertanyaan apakah kegunaan dan kemudahan menggunakan mobile 

banking kurang diinginkan dan disukai ataukah ada faktor-faktor lain yang 

mendasari nasabah sulit menerima keberadaan teknologi tersebut. Untuk 

itu peneliti menggunakan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI sebagai 

obyek penelitian. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kemudahan 

suatu teknologi adalah Technology Acceptence Model (TAM). Model 

TAM yang mengadaptasi model TRA (Theory of Reasoned Action) 

dikembangkan oleh Davis (1986)dalam Tirtana dan Shinta Permata Sari 

(2014). Perbedaan mendasar antara TRA dan TAM adalah penempatan 

sikap-sikap dari TRA. TAM memperkenalkan dua variabel kunci, yaitu 

perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan) dan perceived ease of use 

(persepsi kemudahan penggunaan) yang memiliki relevansi untuk 

memprediksi sikap penerimaan pengguna terhadap teknologi (Acceptance 

of IT). Dalam hal ini TAM menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan 

sederhana untuk penerimaan teknologi dan perilaku para penggunanya 

(Hanafi et al, 2013). 

Tirtana(2014) menyatakan bahwa Persepsi kebermanfaatan 

(perceived usefulness) merupakan sesuatu yang menyatakan individu 

percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan 

kinerja dari individu. (Fishbein, Ajzen, dan Belief, 1975) dalam 

mubiyantoro( 2013) menyatakan bahwa Persepsi kegunaan (perceived 
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usefulness) adalah hubungan determinan antara pengaruh sosial dan 

kualitas sistem. Pengaruh sosial didefinisikan sebagai “persepsi seseorang 

bahwa kebanyakan orang meminta untuk berpikir apakah seseorang harus 

atau tidak melakukan sebuah perilaku terhadap sebuah 

pertanyaan”.sedangkan menurut Davis et al. (1989) dalam( Hapsara 2015) 

mendefinisikan persepsi atas kemanfaatan (perceived usefulness) sebagai 

“suatu tingkatan 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. 

Persepsi risiko adalah suatu persepsi-persepsi pelanggan tentang 

ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi tidak diinginkan dalam 

melakukan kegiatan (dowling dan staelin, 1994 Safeena et al. (2009) 

dalam Hapsara (2015). Risiko merupakan perkiraan subjektif konsumen 

untuk menderita kerugian dalam menerima hasil diinginkan (Pavlou,2001) 

dalam Mubiyantoro(2013).  

Jogiyanto (2007) dalam Santosa(2016) menjelaskan bahwa 

persepsi kemudahan merupakan kepercayaan seseorang dalam penggunaan 

suatu teknologi akan bebas dari usaha. Apabila seseorang percaya bahwa 

teknologi mudah untuk digunakan, maka individu tersebut akan 

menggunakannya. Namun jika sebaliknya, maka individu tersebut tidak 

akan menggunakannya. 
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Das dan Teng (1998) dalam Farizi dan Syaefullah (2013) 

menyebutkan bahwa kepercayaan (trust) sebagai derajat di mana seseorang 

yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan keandalan 

orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah ubah dan 

beresiko. Morgan dan Hunt (1994) dalam Agustina(2015) mendefinisikan 

bahwa kepercayaan akan terjadi apabila seseorang memiliki kepercayaan 

diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang memiliki integritas dan 

dapat dipercaya. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Irwan Tirtana dan Shinta 

Permata Sari (2014) mengenai Analisis pengaruh persepsi 

kebermanfaatan,persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap 

penggunaan Mobile Banking . Hasil penelitiannya terdapat pengaruh 

antara persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepercayaan 

terhadap penggunaan mobile banking apabila tinggi pengaruhnya maka 

akan meningkatkan tingkat penggunaan mobile banking. Adapun 

perbedaannya dalam penelitian ini menambah variabel persepsi Resiko 

sebagai variabel independen dan variabel dependen menjadi sikap 

penggunaan mobile banking. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “ PENGARUH 

PERSEPSI RESIKO,  KEMUDAHAN, KEGUNAAN DAN 

KEPERCAYAAN TERHADAP SIKAP PENGGUNAAN MOBILE 
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BANKING (Survey Pada Nasabah Bank BRI, Bank MANDIRI, dan 

Bank BNI solo). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh persepsi 

resiko,persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan dan kepercayaan 

terhadap sikap penggunaan mobile banking, sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah persepsi Resiko berpengaruh terhadap sikap penggunaan 

mobile banking ? 

2. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap sikap penggunaan 

mobile banking ? 

3. Apakah  kegunaan berpengaruh terhadap sikap penggunaan mobile 

banking ? 

4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap sikap penggunaan 

mobile banking ? 

C. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi Resiko 

terhadap sikap penggunaan mobile banking. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kemudahan terhadap 

sikap penggunaan mobile banking. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh  kegunaan terhadap 

sikap penggunaan mobile banking. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap 

sikap penggunaan mobile banking. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman tentang pengaruh persepsi manfaat, kemudahan 

penggunaan dan kepercayaan, terhadap sikap  untuk 

menggunakan layanan elektronik mobile banking. 

b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak 

yang mengadakan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi praktis dan bermanfaat untuk perusahaan perbankan 

khususnya Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI 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 BRI, bank 

Mandiri dan bank BNI dapat tetap menerima dan selalu 

menggunakan fasiltas layanan elektronik mobile banking. 
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b. Membantu manajemen perusahaan perbankan dalam 

mengembangkan strategi pemasaran berkaitan dengan 

peningkatan penggunaan fasilitas layanan elektronik banking 

yang khususnya mobile banking. 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan arah dalam memahami skripsi ini maka dapat 

ditulis suatu sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini, 

hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis. 

BAB III. METODA PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai populasi dan sampel, definisi 

variabel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, 

analisis, dan hasil analisis data. 

BAB V. PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dan 

keterbatasan penelitian. 


