
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini teknologi di Indonesia telah  mengalami perkembangan yang 

pesat. Tujuan utama dari perkembangan teknologi saat ini adalah untuk 

mempermudah masyarakat dalam melalukan perkerjaan atau aktifitas secara 

cepat dan mudah.  Menurut Duta, kemanfaatan teknologi informasi 

merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi 

dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan 

frekuensi penggunaan dan diversitas atau keragaman aplikasi yang 

dijalankan.1  

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini bukan saja hanya 

memudahkan masyarakat, tetapi bagi pelaku bisnis juga sangat merasakan 

dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Salah satu pelaku bisnis yang 

merasakan kemudahan akibat adanya teknologi ialah perbankan. Berkaitan 

dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap 

orang dengan mudah melakukan transaksi perbankan, ini merupakan 

kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabahnya yaitu tidak 

hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga 

kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi 

                                                   
1 Arya Duta, Analisis Faktor-Faktor Yang Membangun Sikap Terhadap Produk dan 

Implikasinya Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking.(Skripsi Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro Semarang, 2011).h. 18 
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keuangan maupun non keuangan secara online tanpa mengharuskan 

nasabahnya untuk datang dan mengantri di bank atau ATM.2 

Metode konvensional (manual) perbankan adalah nasabah datang ke 

bank untuk bertransaksi. Bila nasabah ingin melakukan transfer dana ke 

rekening lain di bank yang sama atau bank yang berbeda, mereka harus 

datang ke bank, mengisi blanko transfer dan mengantri untuk dilayani. Cara 

ini sangat tidak efisien, karena perlu waktu cukup banyak hanya untuk 

transfer. Alasan ini merupakan salah satu penyebab dari pihak bank 

menentukan penawaran layanan Mobile Banking. Mobile Banking diharapkan 

dapat mengurangi ketidakpraktisan metode manual serta menawarkan 

kepraktisan. 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 Banking. 

Nasabah maupun bank sama-sama mendapatkan keuntungan dengan  adanya 

Mobile Banking. Nasabah akan mendapatkan informasi perbankan secara 

cepat, efektif dan efisien, 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. 

                                                   
2 A Lidya Widyarini, Analisis Niat Perilaku Menggunakan Internet Banking di Kalangan 

Pengguna Internet di Surabaya.(Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi. Vol. 5, No 1, 2005).h. 9 
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Mobile banking merupakan salah satu layanan perbankan yang 

menerapkan teknologi informasi. Layanan ini menjadi peluang bagi bank 

untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggan. Mobile banking atau 

biasa disebut m-Banking merupakan suatu layanan perbankan yang diberikan 

oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan 

perbankan. Keefektifan dan koefesienan nasabah untuk melakukan berbagai 

transaksi M-banking tidak akan berjalan, jika tidak didukung oleh telepon 

seluler dan internet. Setiap orang yang memiliki ponsel dapat memanfaatkan 

fasilitas ini, untuk bertransaksi di mana saja dan kapan saja dengan mudah. 

Adanya berbagai kemudahan layanan perbankan tersebut, diharapkan nasabah 

merasa puas dalam menggunakan berbagai macam jasa yang diberikan oleh 

pihak bank.  

Kebanyakan dari pelanggan, terutama nasabah bank, yang 

menginginkan suatu pelayanan yang sederhana dan praktis sehingga dapat 

bertransaksi tanpa harus mencatat terlebih dahulu dan tanpa membuang waktu 

mengantri. Pelayanan manual ini dirasa kurang efisien, karena secara riil 

kesibukan orang sebagai nasabah pada saat ini semakin meningkat. Sebagai 

nasabah pelayanan manual ini sangat membosankan bahwa terlalu lama 

mengantri sehingga nasabah kabur. PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Kendari dalam upaya mempertahankan nasabah terus membenahi diri untuk 

meningkatkan pelayanannya kepada nasabah.  

Selain itu menurut pandangan kita layanan adalah suatu tindakan 

sukarela dari suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya sekedar 
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membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya secara sukarela. Pelayanan adalah aspek yang tidak bisa 

disepelehkan dalam persaingan bisnis manapun, karena dengan pelayanan 

konsumen akan menilai kemudian menimbang apakah selanjutnya dia akan 

loyal kepada pemberi layanan tersebut. hingga tak jarang para pembisnis 

memaksimalkan pelayanannya untuk menarik konsumen sebesar-besarnya. 

Maka dari itu, bila ingin menarik konsumen sebanyak-banyaknya 

harus mengetahui arti dari layanan itu sendiri. Pengertian layanan atau 

pelayanan secara umum, menurut purwadarminta adalah menyediakan segala 

apa yang dibutuhkan orang lain.3 Sedangkan menurut Tjiptono definisi 

layanan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang 

telah membeli produknya.4 Sedangkan menururt Barata bahwa suatu 

pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu 

dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.5 

Penggunaan Mobile Banking dinilai menguntungkan bagi pihak bank 

dan juga nasabah. Semua transaksi menjadi lebih praktis, efektif serta efisien. 

Suryo mengatakan kelebihan m-banking menggunakan jaringan pengaman 

ganda atau berlapis, yaitu dari operator yang menyediakan jaringan seluler 

dan jaringan perbankan itu sendiri, sehingga tidak perlu dikhawatirkan 

penggunaannya. Tetapi semakin banyak informasi pribadi yang harus 

diberikan dalam penggunaan m-banking, maka semakin tinggi kemungkinan 

                                                   
3 Purwadarminto, kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)., h.245 
4 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi, Ed. I, Cet,III, 20043).,h. 94 
5 Atep Adya Barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: PT. Elex Media, CetII, 

2004)., h.10 
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nasabah untuk menolak menggunakan m-banking. Kondisi ini berakibat 

konsumen tidak dapat memaksimalkan manfaat dari penggunaan m-banking.6 

Fasilitas Mobile Banking dapat menjawab tuntutan nasabah yang 

menginginkan layanan cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat 

(24 jam non-stop), serta dapat diakses dari mana saja, cukup melalui telepon 

seluler. Fasilitas yang ditawarkan Mobile Banking BSM antara lain cek saldo, 

mutasi 10 transaksi terakhir, transfer (sesama Bank Syariah Mandiri/ BSM 

atau bank lain), pembayaran tagihan, menu favorit.  

 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah dalam 

perbankan adalah: aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dengan pihak lain untuk menyimpan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang  dinyatakkan sesuai dengan syariah, antara lain 

pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharaabah) yaitu akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana dan pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola, keuntungan usaha dalam hal ini di bagi menurut kesepakatan yang 

di tuangkan dalam kontrak (musyarakah) yaitu akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usah tertentu dimana masing-maisng pihak 

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, prinsip jual beli 

                                                   
6 Suryo Roy, Teknologi Internet Mobile, Seminar Nasional Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Tekhnologi Informasi.(Tesis: UKSW Semarang, 2005).h. 45 
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barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), dan yaitu akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri  atau 

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain.7 

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah (customer) 

diperlukan perbaikan yang tiada henti baik segi produk maupun 

pemasarannya. Salah satu produk baru adalah layanan Mobile Banking, 

dimana perkembangan pengguna layanan ini disajikan pada Tabel 1: 

Tabel 1 : 

Perkembangan Jumlah Nasabah Pengguna Layanan Mobile Banking 

Tahun 2016-2017 

 

Periode Nasabah Pengguna Mobile Banking 

Januari – Maret 2016 60 

Apri – Juni 59 

Juli – September 71 

Oktober – Desember 112 

Januari – Maret 2017 112 

April – Juni 149 

Juli – September 168 

Sumber : Hasil Wawancara pra-penelitian dengan Customer Service Bank 
Syariah Mandiri 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nasabah pengguna M-banking 

mengalami fluktuasi, pada periode januari - maret jumlah nasabah yang 

menggunakan jasa M-banking sebanyak 60 nasabah, tetapi pada periode april-

juni mengalami penurunan sebesar - 0,01%. kemudian periode juli-september 

                                                   
7 Mariatul Adila, “Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah”,(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).h. 21 
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mengalami kenaikan sebesar 0,2% dan pada periode oktober – desember 

mengalami kenaikan sebesar 0,6 %. Dari data tersebut menjujukkan bahwa 

minat nasabah menggunakan m-banking terus mengalami peningkatan 

walaupun  pada periode april-juni mengalami penurunan tetapi penurunannya 

relatif kecil. Hal ini juga membuktikan bahwa layanan mobile banking sangat 

diminati oleh nasabah yang mengerti akan perkembangan teknologi dan 

informasi. 

 Berdasarkan data fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Layanan Jasa Mobile 

Banking Terhadap Minat Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah 

Mandiri Tbk Cabang Kendari)” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis di 

batasi pada layanan jasa Mobile Banking yang meliputi faktor faktor 

pengaruh Mobile Banking (Reliability, Assurance, Responsiveness, 

Efficiency, Emphaty, Tangible) dan minat nasabah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka  

rumusan masalahnya sebagai berikut : Apakah layanan jasa Mobile 

Banking berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : Untuk mengetahui 

apakah layanan jasa Mobile Banking berpengaruh signifikan terhadap 

minat nasabah 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingn dicapai dalam penelitian ini ialah : 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah 

mengenail minat nasabah terhadap layanan jasa mobile banking dan dapat 

digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama dibidang 

manejemen perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil peneliian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melatih berfikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin 

ilmu yang diperoleh pada bangku perkuliahan khususnya lingkup 

manajemen perbankan syariah dan menerapkan pada data yag 

diperoleh dari objek peneitian 

b. Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini kiranya 

dapat menambah kahsanah perpustakaan dengan referensi bagi peneliti 

selanjutnya 

c. Bagi objek penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam 

memperbaiki diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah 


