
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait 

Pengaruh Layanan Jasa Mobile Banking terhadap Minat Nasabah di Bank 

Mandiri Syariah, telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Imam Sugih Rahayu Melakukan penelitian dengan judul “ 

Minat nasabah menggunakan Mobile Banking dengan menggunakan 

kerangka tekhnologi acceptance Model (TAM) hasil penelitian ini 

sebagai berikut : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

Presepsi manfaat (perceived usefulness) berpengaruh positif terhadap 

minat perilaku menggunakan Mobile Banking. Dimana tingginya atau 

meningkatnya. Presepsi manfaat (perceived usefulness) maka akan 

meningkatkan minat perilaku menggunakan Mobile Banking. Persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) berpengaruh negatif 

terhadap minat perilaku menggunakan Mobile Banking. Tingginya 

Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) akan 

menurunkan minat perilaku menggunakan Mobile Banking. Presepsi 

kredibilitas (perceived credibility) berpengaruh positif terhadap minat 

perilaku menggunakan Mobile Banking. Tingginya Presepsi 

kredibilitas (perceived credibility) akan meningkatkan minat perilaku 

menggunakan Mobile Banking. Informasi tentang Mobile Banking 
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berpengaruh positif terhadap perilaku menggunakan Mobile Banking. 

Tingginya Informasi tentang Mobile Banking akan meningkatkan 

minat perilaku menggunakan Mobile Banking.1  

2. Penelitian Ikbar Wabiadila Melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Resiko, dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking” 

Survei pada Nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Solo hasil 

penelitian ini sebagai berikut : Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan layanan mobile 

banking dengan memodifikasi model Technology Acceptance Model 

(TAM) yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank 

Mandiri di Solo. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan 

kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan cara metode 

accidental. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 60 nasabah. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen yaitu kegunaan, kemudahan, resiko, dan kualitas layanan 

berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan layanan mobile 

banking. Hal ini berarti bahwa minat untuk menggunakan layanan 

                                                
1 Imam Sugih Rahayu, Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Dengan 

Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Studi Kasus PT Bank Syariah 

Mandiri Cabang Yogyakarta, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume V, No.2 Desember 

2015/1436 H)  
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mobile banking dipengaruhi oleh kegunaan, kemudahan, resiko, dan 

kualitas layanan.2  

3. Penelitian Suci Sulistriyani melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Minat Individu Terhadap Penggunaan Mobile Banking: 

Model Kombinasi Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory 

Of Planned Behavior (TPB) Studi Kasus pada nasabah bank Mandiri 

Tbk dan bank BCA Tbk kota Malang. Adapun hasil dari penelitian ini 

yaitu : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat individu untuk 

menggunakan mobile banking ditentukan oleh persepsi kegunaan 

(perceived usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use), sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norm). 

Hasil penelitian ini mendukung model kombinasi TAM dan TPB. 

Dalam penelitian ini, persepsi kemudahan penggunaan memiliki 

pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan persepsi 

kegunaan pada sikap individu dalam menggunakan mobile banking. 

Persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi sikap individu dalam 

menggunakan mobile banking dikarenakan memberi kemudahan bagi 

penggunanya dalam memanfaatkan layanan mobile banking. Sikap 

memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan norma 

subjektif pada minat individu dalam menggunakan mobile banking. 

Sikap mempengaruhi individu dalam penggunaan mobile banking 

dikarenakan sikap sebagai perasaan positif atau negatif pengguna 

                                                
2 Ikbar Wibiadila, Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Resiko, dan Kualitas Layanan 

Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking Survei pada Nasabah Bank 

Mandiri Kantor Cabang Solo (Naskah Publikasi 2016) 
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mobile banking yang ditunjukkan oleh perasaan suka atau tidak suka 

seseorang terhadap mobile banking. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan bahwa minat individu dalam menggunakan mobile 

banking ditentukan oleh kontrol perilaku persepsian. Kontrol perilaku 

persepsian berkaitan dengan kesesuaian pendidikan, kompetensi pada 

individu, pengalaman terkait dengan penggunaan mobile banking dan 

kemudahan dalam pembelajaran sesuatu yang baru. Dalam hal ini 

nasabah bank Mandiri Tbk dan bank BCA Tbk kota Malang masih 

merasa kesulitan dalam mengoperasikan mobile banking karena 

terbatasnya pengetahuan yang dimiliki serta kurangnya kemampuan 

individu untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan 

mobile banking.3  

4. Penelitian Mariatul Adila melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Layanan Mobile Banking terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah” adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

substruktur I variable Reliability, Emphaty, Responsiveness, dan 

Efficiency memiliki npengaruh yang postif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah, sedangkan Assurance dan Tangible memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasaan nasabah. 

Kemudian pada substruktur II variable Reliability, Emphaty, 

Responsiveness dan  Kepuasan Nasabah memiliki pengaruh positif 

                                                
3 Suci Sulistriyani, “Pengaruh Minat Individu Terhadap Penggunaan Mobile Banking: 

Model Kombinasi Technology Acceptance Model (TAM) Dan Theory Of Planned Behavior (TPB)” 

Studi Kasus pada nasabah Bank Mandiri Tbk dan Bank BCA Tbk kota Malang. (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2016) 
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dan signifikan terhadap Loyalitas Nasabah, sedangkan Assurance, 

Tangible dan Efficiency memiliki pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan terhadap Loyalitas Nasabah.4 

5. Penelitian Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti dengan judul “ 

Pengaruh Minat Individu terhadap Penggunaan Mobile banking (M-

Banking): Model kombinasi technology Acceptence Model (TAM) 

dan Theory Of Planned Behavior (TPB). Adapun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa mamfaat yang dirasakan dan persepsi 

kemudahan penggunaan mempengaruhi sikap individu menggunakan 

Mobile Banking. sikap dan norma subjektif mempengaruhi niat 

individu menggunakan mobile banking, kontrol perilaku tidak 

mempengaruhi minat individu menggunakan mobile banking. 

implikasi dari penelitian ini relevan untuk lembaga perbankan untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu 

untuk menggunakan mobile banking dalam pengembangan system 

informasi.5 

Adapun persamaan dan perbedaan kajian relevan yang saya angkat 

dengan penelitian saya yakni, Pada penelitian Ikbar Wabiadila 

mengungkapkan penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat menggunakan layanan mobile banking dengan 

                                                
4 Mariatul Adila,”Pengaruh layanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah” Studi kasus pada PT. Bank BRI Syariah KC Margonda Depok,(Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1438H/2017M) 
5 Yudhi W. Arthana R dan Novi Rukhviyanti, Pengaruh Minat Individu terhadap 

Penggunaan Mobile banking (M-Banking): Model kombinasi technology Acceptence Model (TAM) 

dan Theory Of Planned Behavior (TPB).(Jurnal Informasi. Volume VII No.1/ Februari/ 2015) 
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memodifikasi model Technology Acceptance Model (TAM) yang 

dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Tujuan penelitian Ikbar 

Wabiadila mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan saya 

lakukan, akan tetapi dilihat dari penggunaan TAM oleh Ikbar Wabiadila 

yang meliputi kegunaan, kemudahan, risiko, dan kualitas pelayanan 

menjadi perbedaan dari penelitian saya. Selanjutnya perbedaan penelitian 

Imam Sugih Rahayu dengan penelitian yang saya angkat yakni dalam 

penelitian Imam Sugih Rahayu terdapat penggunaan tekhnologi 

acceptance Model (TAM) meliputi manfaat, kemudahan dan kredibilitas, 

sedangkan dalam penelitian yang saya angkat berpatokan pada faktor 

faktor yang mempengaruhi Layanan Jasa Mobile Banking meliputi 

Mudah, Praktis, Aman, Penggunaan Yang Bersahabat, dan Nyaman yang 

telah melengket pada Mobile Banking BSM. Pada penelitian Suci 

Sulistriyani mengungkapkan penelitian ini mendukung model kombinasi 

TAM dan TPB. Tujuan penelitian Ikbar Wabiadila mempunyai persamaan 

dengan penelitian yang akan saya lakukan, akan tetapi dilihat dari 

penggunaan TAM oleh Suci Sulistriyani yang meliputi persepsi 

kegunaan(perceived usefulness), persepsi kemudahan (perceived ease of 

use), sikap (attitude) menjadi perbedaan dari penelitian saya.selanjutnya 

untuk penelitian Mariatul adila hamper sama dengan penelitian saya yakni 

pengaruh layanan jasa mobile banking akan tetapi perbedaanya penelitian 

Mariatul adila terhadap loyalitas dan kepuasan nasabah sedangkan 

penelitian saya yakni terhadap minat nasabah. Selanjutnya kajian relevan 
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saya yang terakhir yakni penelitian Yudhi W. Arthana persamaan dengan 

penelitian saya yakni terletak pada penelitian layanan mobile banking akan 

tetapi penelitian tersebut menjadi perbedaan dengan penelitian saya yang 

terletak di penggunaan TAM pada penelitian Yudhi W. Arthana tersebut. 

B. Kajian Teori 

1. Layanan  

a. Pengertian Layanan 

Menurut pandangan kita layanan adalah suatu tindakan 

sukarela dari suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan hanya 

sekedar 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 layanannya untuk menarik konsumen 

sebesar-besarnya. 

Maka dari itu, bila ingin menarik konsumen dengan 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.6 Sedangkan menurut Tjiptono definisi layanan adalah 

                                                
6 Purwadarminto, Opcit h.245 
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kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah 

membeli produknya.7 Sedangkan menurut Barata bahwa suatu 

pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan 

tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani.8 

Dalam kamus ekonomi Winardi dinyatakan bahwa pelayanan 

adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen 

baik terhadap pengguna barang diproduksi maupun jasa yang 

ditawarkan. Hal yang paling penting dalam suatu usaha adalah 

kualitas pelayanan yang diberikan, konsumen akan merasa puas 

jika pelayanan yang diberikan sangat baik. Karena keberhasilan 

suatu produk sangat ditentukan pula baik tidaknya pelayanan yang 

diberikan perusahaan dalam memasarkan produknya baik itu 

pelayanan sewaktu penawaran produk, pelayanan keramahan 

wiraniaga, pelayanan satpam, pelayanan kasir, pelayanan 

pengaturan parkir, hingga pelayanan terhadap kondisi produk pasca 

pembelian.9 

Menurut Assauri definisi pelayanan adalah bentuk pemberian 

yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang yang 

diproduksi maupun terhadap jasa yang ditawarkan guna 

memperoleh minat konsumen, dengan demikian pelayanan 

                                                
7 Fandy Tjiptono, Opcit., h. 94 
8 Atep Adya Barata, Opcit., h. 10 
9 Winardi, Marketing dan Perilaku Konsumen,(Bandung: Mundur Maju, 1991), h. 93 
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mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu barang atau jasa 

dari pihak perusahaan yang menawarkan produk dan jasa.10 

Apabila pelayanan yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan 

keinginan konsumen maka produk/jasa yang ditawarkan akan 

dibeli. Sedangkan bila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan 

keinginan konsumen maka dapat dipastikan produk/jasa tersebut 

kurang diminati konsumen. 

b. Dimensi Layanan 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

pelanggan, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi 

para pelanggan untuk menjalin hubungan kerja atau partner yang 

saling menguntungkan alam jangka panjang dengan perusahaan 

untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta 

kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya kepuasan 

pelanggan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara 

pelanggan dengan perusahaan yang memberikan kualitas 

memuaskan.11 

Berdasarkan uraian di atas dalam hal kualitas, pelayanan 

minimal memiliki lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, 

                                                
10 Sofjan, Assauri. Manajemen Pemasaran : Dasar,Konsep dan Strategi,(Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,1999),h. 149 
11 Hanik Ulwiyanti, Pengaruh Layanan Jasa Pick Up Service Terhadap Tingkat 

Kepuasaan Nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya, 

(Skripsi-Surabaya: 2013)., h. 22 
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Responsivness, Assurance, dan Emphaty. Uraiannya sebagai 

berikut : 

1. Tangible (Bukti fisik) yakni adanya penampakan berupa 

fasilitas-fasilitas penunjang, petugas ataupun sarana 

komunikasi yang menyertai produk tersebut. 

2. Reliability (Keandalan) yakni kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. 

3. Responsiveness (Daya Tanggap) yakni keinginan para staf dan 

karyawan untuk membantu para konsumen dan memberikan 

pelayanan yang tanggap. 

4. Assurance (Jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

5. Emphaty (Empati) yakni meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi 

dan memahami kebutuhan para konsumen.12 

Zeithaml et. Al mengidentifikasi 7 dimensi kualitas lauanan 

online yaitu :  

1. Efficiency, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengakses 

website, mencari produk yang diindinkan dan informasi yang 

                                                
12 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang: Bayu Media, 2006)., h. 273 
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berkaitan dengan produktersebut, dan meninggalkan situs 

bersangkutan dengan ipaya minimal. 

2. Reliability, berkenan dengan sejauh mana situs tersebut tersedia 

dan berfungsi sebagai mana mestinya. 

3. Fulfillment, mencakup akurasi janji layanan, ketersediaan stok 

produk, dan pengiriman produk sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan. 

4. Privacy, berupa jaminan bahwa data perilaku berbelanja tidak 

akan diberikan kepada pihak lain manapun dan bahwa informasi 

kartu kredit pelanggan terjamin keamanannya. 

5. Responsiveness, merupakan kemauan pengecer online 

untukmemberikan informasi yang tepat kepada pelanggan 

sewaktu timbul nasabah, memiliki mekanisme untuk menangani 

pengembalian produk, dan menyediakan garansi online. 

6. Kompensansi, meliputi pengembalian uang, biaya pengiriman 

biaya penanganan produk. 

7. Contact, mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk bisa 

berbicara dengan staf layanan pelanggan secara online atau 

melalui telepon.13 

 

 

 

                                                
13 Zeithaml, et al, “Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical Review 

of Extant Knowledge”, Academy Of Marketing Science, 2002. h. 55 
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c. Landasan Hukum pelayanan  

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Isra/17:7 

 

 

إ إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ألْنفُِسكُْم َوإِْن أََسأْتُْم فَلََها فَِإذَا َجاَء َوْعُد اآلِخَرِة ِليَُسوُءوا 

لَ  ٍة َوِليُتَب ُِروا َما َعلَْوا تَتْبِيًرا) ُوُجوَهُكْم َوِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ (7َمرَّ  

Terjemahnya : 

Jika kalian berbuat baik, (berarti) kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri; dan jika kalian berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi diri 

kalian sendiri; dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang 

kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-

muka kalian dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-

musuh kalian memasukinya pada yang pertamakah dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.(Q.S Al-

Isra ; 7)14 

Firman Allah swt : 

… تُْم فَلََهاإِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ألْنفُِسُكْم َوإِْن أََسأْ  … 

Terjemahnya : 

“…Jika kalian berbuat baik, (berarti) kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri; dan jika kalian berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi diri 

kalian sendiri.... (Al-Isra: 7)”15 

Makna ayat ini adalah jika kalian berbuat kejahatan, maka akibatnya 

akan menimpah diri kalian sendiri. Jadi apabila kita memberikan 

pelayanan yang baik kepada orang lain kita akan mendapatkan balasan 

yang baik pula, sebaliknya jika kita memberikan pelayanan yang buruk 

                                                
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Departemen Agama, 

2009),h. 282 
15 Ibid,. 
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bagi nasabah maka kita akan mendapatkan citra yang buruk bagi 

perusahaan ataupun diri kita sendiri. 

Pada ayat lain dalam Q.S An-Nahl/16:90 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإلْحسَ  َكِر  اْلفَْحَشاِء َواْلُمنْ يَْنَهى َعنِ ْربَى وَ ْلقُ اِن َوإِيتَاِء ِذي اإِنَّ َّللاَّ

  (90)َواْلبَْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.(An-Nahl:90)”16 

Makna ayat ini adalah sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan. Maksutnya disini adalah ketika kita 

memberikan pelayanan kepada nasabah kita harus berlaku adil kita tidak 

boleh memilih milih nasabah dalam hal memberikan pelayanan. Karena 

kita tidak mengetahui dari nasabah yang yang dilayani secara adil kita 

akan memberikan pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil 

pelajaran. 

d. Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetsh dan Davis (Tjiptono) bahwa kualitas 

pelayanan adalah merupakan kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa, dan manusia proses dan lingkungan yang 

                                                
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: Departemen 

Agama, 2009),h. 277 
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memenuhi atau melebihi pelenggan. Sedangkan menurut Hary 

(Tjiptono) kualitas pelayanan merupakan suatu proses atau 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan 

secara langsung hasilnya, yang pada akhirnya memenuhi harapan 

pelanggan.17 Menurut Lyhe, pelayanan bukan hanya mendengarkan 

dan menjawab keluhan konsumen, tapi lebih bdari itu pelayanan 

yang berkualitas merupakan sarana untuk mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

Pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan 

konsumen terdiri dari tiga komponen dasar yang harus dipahami 

bagi setiap perusahaan yaitu : 

a. Proses sebelum penjualan 

Pada tahap ini perusahaan mempunyai kesempatan untuk 

membentuk hubungan dengan konsumen. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menginformasikan produk pada konsumen 

dan menciptakan kepercayaan pada konsumen aras produk 

yang ditawarkan. 

b. Proses selama transaksi 

Pada fase ini perusahaan harus tetap menjaga kualitas 

pelayanan. Agar konsumen tetap menjadi pelanggan yang setia. 

Komunikasi pad fase ini sangat penting. Sebab pada fase ini 

konsumen membutuhkan informasi lebih banyak akan produk 

                                                
17 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Edisi Kedua,(Jakarta: Andy Offset, 2002),h. 81 & 90 
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yang dibeli. Jika pihak pihak perusahaan tidak memahami 

tentang produk yang ditawarkan bisa saja konsumen beralih 

pada perusahaan lain. 

c. Proses sesudah penjualan 

Pada faseini perusahaan diharapkan mendengar atau 

menanggapi keluhan dari pihak konsumen atas produk yang 

telah dibeli.18 

2. Mobile Banking 

a. Pengertian Mobile Banking 

Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. 

Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer 

dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah bertransaksi 

dari kantor cabang dari bank yang sama (atau secara terbatas dari 

bank berbeda) yang berada dimana saja. Pada perkembangan 

selanjutnya, sistem tersebut dilengkapi dengan mesin-mesin 

Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine, biasa 

disebut dengan ATM. Melalui ATM memungkinkan nasabah 

bertransaksi tanpa harus bergantung oleh jam kerja bank. Tidak 

puas dengan model pelayanan seperti itu, pihak bank juga 

mengembangkan layanan dengan telepon selular, yang dikenal 

dengan mobile banking.19 

                                                
18 John F, Lyhe. Cara Jitu Memuaskan Pelanggan.(Jakarta: Abdi Tandur, 1996),h. 118 
19 Syamsul Hadi Novi, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Layanan Mobile 

Banking. (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Optimum Vol 5, Nomor 1 Maret 2015),h. 28 
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Nasabah perbankan saat ini semakin membutuhkan kemudahan 

dalam melakukan transaksi keuangan di bank. mobile banking 

secara umum adalah saluran distribusi bank untuk mengakses 

rekening yang dimiliki nasabah melalui teknologi penyampaian 

data melalui ponsel atau general package radio service (gprs) 

dengan sarana telepon seluler (ponsel). teknologi ini lebih maju 

dibandingkan dengan teknologi sms, dimana data yang dikirim 

tidak hanya berbentuk pesan singkat tetapi bisa berupa aplikasi. 

Menurut Nurastati istilah m-banking dianggap berkaitan erat 

dengan pengertian fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak 

seperti handphone, dengan menyediakan fasilitas yang hampir 

sama dengan atm, kecuali mengambil uang cash Rahardjo 

menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan dari mobile banking 

yaitu: aplikasi mudah digunakan, layanan dapat dijangkau dari 

mana saja, murah, aman dan dapat diandalkan (reliable). 

keunggulan mobile banking telah mengalami berbagai macam 

terapan teknologi canggih, perbaikan-perbaikan dipelajari dan 

digunakan, maka hal tersebut akan meningkatkan minat nasabah 

untuk menggunakan mobile banking. 

Mobile Banking diartikan sebagai fasilitas bagi nasabah bank 

untuk dapat melakukan aktifitas perbankan mereka secara lebih 

leluasa, dimana saja, kapan saja dan tanpa harus secara fisik 

mengunjungi bank tersebut (www.MobileBanking.co.id). Manfaat 
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Mobile Banking dapat digunakan untuk transaksi-transaksi 

pemindahbukuan sesama BSM, transfer antar bank, informasi 

saldo, mutasi rekening hingga 20 transaksi. Dengan kata lain 

Mobile Banking adalah distribusi bank untuk mengakses rekening 

yang dimiliki nasabah dengan sarana telepon seluler untuk dapat 

melakukan aktifitas perbankan mereka secara lebih leluasa, dimana 

saja, kapan saja, tanpa harus secara fisik mengunjungi bank 

tersebut. 

Hampir semua bank di indonesia telah menyediakan fasilitas 

m-banking baik berupa SIMtolkit (menu layanan data) maupun 

SMS plain (SMS manual) atau dikenal dengan istilah SMS 

banking. Jika dilihat dari segi teknologi, m-banking dibedakn 

menjadi empat tipe jasa layanan yaitu: 

1. Tipe pertama, yaitu dengan menggunakan IVR (Interactive 

Voice Respone) atau disebut phone banking, karena nasabah 

harus menelpon untuk kemudian dipadukan oleh pesan 

elektronik didalam memilih menu-menu transaksi lewat 

telepon 

2. Tipe kedua, yaitu dengan menggunakan SMS (Short Message 

Service), layanan berbasis SMS dipadukan dengan SIMtolkit 

dan SIM card masing-masing operator sehingga akses layanan 

bisa melalui menu, tidak perlu mengetik perintah melalui SMS 



26 

 

 

3. Tipe ketiga, yaitu dengan menggunakan WAP (wireless access 

protocol), layanan ini merupakan layanan m-banking yang 

mereplika atau meniru i-banking kedalam sebuah ponsel yang 

didukung oleh teknologi WAP. Layanan yang disediakan mirip 

dengan i-banking, hanya saja tampilannya sederhana dapat 

ditampilkan pada layar handphone.  

4. Dan tipe yang terakhir, yaitu dengan menggunakan aplikasi 

pihak ketiga misalnya dengan menggunakan aplikasi berbasis 

java, yaitu aplikasi yang mampu mengubungkan handphone 

berteknologi java dengan pihak bank melalui layanan data. 20 

Layanan jasa  yang ditawarkan oleh mobile bank mandiri 

syariah yakni kemudahan, kenyataman dan  keamanan. 

b.  Syarat Dan Ketentuan Mobile Banking Bank Syariah Mandiri 

Syarat dan ketentuan mendapatkan layanan mobile banking 

bank mandiri syariah sebagai berikut : 

1. Memiliki rekening tabungan atau bank syariah mandiri giro 

2. Memiliki bank mandiri syariah card yang masih aktif  

3. Menggunkan ponsel berfasilitas GPRS, Java, Blackberry 

andorid  

4. Mengisi formulir permohonan bank mandiri syariah mobile 

banking 

 

                                                
20 Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),h. 67 
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c. Jenis Transaksi Mobile Banking Bank Syariah Mandiri 

1. Transaksi informasi rekening (informasi saldo, daftar mutasi 

dan tanggal mutasi) 

2. Transaksi pembelian (Voucher HP, PLN Prepaid) 

3. Transaksi pembayaran (PLN,Telepon/HP, Akademik, Tiket, 

Asuransi, Zakat / Infaq) 

4. Transaksi transfer (transfer real time ke 142 bank, transfer 

SKN) 

5. Lokasi Kantor cabang dan ATM 

6. BSM Call 14040 

7. Produk dan Promo 

8. Jadwal Shalat  

9. Hikmah 

d. Produk-Produk Mobile Banking 

1. Transfer antar rekening di BSM dan transfer rekening antar 

bank SKN. 

2. Transfer Real Time ke rekening di bank anggota ATM 

Bersama dan Prima. 

3. Transfer Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening). 

4. Pembelian Pulsa. 

5. Pembayaran Premi asuransi dan Zakat. 

6. Informasi saldo, mutasi, dan sebagainya.21 

                                                
21 www.syariahmandiri.co.id Diakses pada 31 Oktober 2017 Pukul 09:23 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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e. Keuntungan dan Kelemahan Mobile Banking 

Keuntungan menggunakan Mobile Banking yaitu dapat 

diakses oleh seluruh pengguna telepon selular dengan tipe GSM. 

Dengan luasnya jangkauan signal GSM, layanan m-banking tentu 

sangat memanjakan para nasabahnya. Namun untuk pengguna 

ponsel dengan tipe CDMA, belum semua operatornya 

menyediakan layanan m-banking. 

Kekurangan Mobile banking  yaitu M-banking memiliki 

beberapa kekurangan dibandingkan dengan jenis lain dari sistem 

perbankan seperti internet banking. kekurangannya adalah 

perangkat mobile terbatas dalam kecepatan pemrosesan, 

keterbatasan ukuran layar dan keterbatasan masa pakai baterai 

mobile tersebut.22 

f. Perbedaan Mobile Banking, i-Banking dan SMS Banking 

Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah 

cara kita dalam melakukan transaksi perbankan. Nasabah bisa 

mengecek saldo maupun bertransaksi tanpa harus pergi ke bank. 

Bahkan, menyetor uang pun bisa lewat telepon genggam. Semua 

jadi lebih praktis dengan kehadiran internet banking, mobile 

banking, dan sms banking. ketiganya merupakan bagian dari e-

banking atau electronic banking. adapun perbedaan dari ketiga 

layanan ini sebagai berikut : 

                                                
22 http://aldorahman.blogspot.co.id/2010/11/bsm-mobile-banking.html/m=1 Diakses pada 

31 Oktober 2017 pukul 10:02 

http://aldorahman.blogspot.co.id/2010/11/bsm-mobile-banking.html/m=1
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1. Internet Banking, layanan yang fleksibel dan kaya fitur 

Internet Banking merupakan pelayanan jasa bank yang 

memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan 

melalui jaringan internet, dan bahkan merupakan bank yang 

hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui 

internet.23 

Internet banking (i-banking) merupakan salah satu layanan 

unggulan yang ditawarkan oleh perbankan untuk memudahkan 

nasabah bertransaksi. Fungsi i-banking bahkan sudah 

mengungguli ATM. Kecuali untuk tarik tunai tentunya. 

Sejumlah fitur yang ditawarkan i-banking pada umumnya, 

antara lain : 

a. Informasi rekening dan kartu kredit, yang mencakup posisi 

saldo, histori transaksi, maupun daftar rekening, termaksut 

rekening giro, deposito, tabungan rencana, dan lain-lain. 

Selain itu nasabah juga dapat melihat informasi kurs di i-

banking ini. 

b. Transfer dana, baik antar rekening bank yang 

bersangkutan maupun antar bank lain. Fitur ini juga 

mencakup transfer terjadwal. 

                                                
23 Surat Edaran No.6/18/DPNP. “ Perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada 

Aktifitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet Banking”. (Jakarta: Bank Indonesia, 2004) 
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c. Pembayaran, baik itu pembayaran tagihan listrik, telepon, 

kartu kredit, asuransi, sampai e-commerce. 

2. Mobile Banking (m-Banking), bertransaksi langsung dari 

ponsel 

Aplikasi merupakan program software yang dapat di 

download melalui smartphone ataupun tablet. Mobile Banking 

merupakan salah satu layanan yang berupa aplikasi. Berbeda 

dengan dulu yang mengharuskan nasabah menggunakan kartu 

SIM tertentu, kini mobile banking bisa dimamfaatkan dengan 

mengunduh aplikasinya di ponselmu. Seperti halnya SMS 

banking, m-banking adalah layanan yang hanya bisa digunakan 

via ponsel. 

Fitur-fiturnya memang lebih sedikit dibandingkan i-

banking. berikut sejumlah hal yang bisa dilakukan via m-

banking : 

a. Transfer antar rekening dan antar bank. 

b. Pembayaran tagihan, seperti tagihan kartu kredit, telepon, 

internet, TV berlangganan dan lain lain yang sesuai 

dengan mobule banking dari bank yang bersangkutan.. 

c. Pembelian voucher dan e-commerce. 

d. Informasi rekening dan kurs. 

Sebagai pengaman transaksi, m-banking biasanya menerapkan 

system OTP (one-time password) yang dikirim via SMS ke ponsel 
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yang bersangkutan. System ini juga hanya berfungsi pada kartu 

SIM yang telah didaftarkan. 

3. SMS Banking memudahkan transaksi lewat layanan SMS 

SMS banking adalah layanan informasi perbankan yang 

dapat diakses langsung melalui telepon seluler/handphone 

dengan menggunakan media SMS (Short Message Service). 

Dibanding dengan layanan lainnya, fitur SMS banking 

memang yang paling terbatas. Tapi,nasabah bisa 

memamfaatkan layanan ini tanpa internet. Jadi, cukup praktis 

bila nasabah berada di tempat yang tidak ada layanan 

internetnya. 

Sejumlah fitur yang ditawarkan SMS banking, antara lain : 

a. Informasi saldo, mutasi rekening, dan informasi kurs. 

b. Informasi kartu kredit. 

c. Transfer dana dan pembayaran. 

Untuk melakukan transaksi lewat SMS banking, nasabah 

tinggal memasukkan perintah dank ode akses ke nomor operator 

SMS banking yang bersangkutan. Nasabah akan dikenai tariff 

pulsa sesuai dengan biaya layanan yang diterapkan oleh bank 

yang bersangkutan.24 

 

 

                                                
24 http://m.liputan6.com/bisnis/read/2931589/ini-bedanya-internet-banking-mobile-

banking-dan-sms-banking. Diakses pada tanggal 24 Desember 2017 pukul 19:12 

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2931589/ini-bedanya-internet-banking-mobile-banking-dan-sms-banking.%20Diakses%20pada%20tanggal%2024
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2931589/ini-bedanya-internet-banking-mobile-banking-dan-sms-banking.%20Diakses%20pada%20tanggal%2024
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C. Pengertian Minat 

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang 

terhadap sesuatu objek. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan 

sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.25 Minat 

sangat besar pangaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan, 

jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang tidak berminat 

terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 

baik. 

Eysenck dalam Rahmanto mendefinisikan minat sebagai suatu 

kecenderungan untuk bertingkah laku yang berorientasi kepada objek, 

kegiatan,  atau pengalaman tertentu, dan kecenderungan tersebut antara 

individu yang satu  dengan yang lain tidak sama intensitasnya Sedang 

Witherington dalam Rahmanto berpendapat bahwa minat adalah kesadaran 

seseorang pada sesuatu, seseorang, suatu soal atau situasi yang bersangkut 

paut dengan dirinya. Tanpa kesadaran seseorang pada suatu objek, maka 

individu tidak akan pernah mempunyai minat terhadap sesuatu. 

Menurut Hurlock dalam Rahmanto mengartikan minat sebagai sumber 

motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka 

lakukan bila diberi kebebasan untuk memilihnya. Bila mereka melihat 

sesuatu itu mempunyai arti bagi dirinya, maka mereka akan tertarik 

                                                
25 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2008),h. 97 
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terhadap sesuatu itu yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan 

kepuasan bagi dirinya.26 

Dalam kamus psikologi, Chaplin dalam Prima menyebutkan bahwa 

interest atau minat dapat diartikan sebagai berikut:  

a. Suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola 

pada 

b. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas pekerjaan atau 

objek itu berharga atau berarti bagi individu 

c. Satu keadaan atau satu set motivasi yang menuntut tingkah laku 

menuju satu arah tertentu.27 

Sedangkan menurut Komarudin Minat Nasabah adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang 

menyuruh, minat beli merupakansuatu proses pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh konsumen. Ada beberapa tahap dalam proses 

pengambilan keputusan untuk membeli yang umumnya dilakukan oleh 

seseorang yaitu pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen.28 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa minat 

adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu 

dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi 

keinginannya. Sehingga minat merupakan sikap seseorang yang 

mempunyai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu atau suatu rasa 

                                                
26 Angga Rahmanto, Persepsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tekhnologi 

Bangunan FPTK UPI Tentang Minat Kerja(Skripsi FPTK UPI, 2011) 
27 Gari Prima,  Minat Kerja Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil.(Skripsi pada FPTK UPI, 

2011),h. 22 
28 Komarudin, Kamus Perbankan, (Jakarta: Grafindo, 1994)., h. 94 
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kemauan yang kuat untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan 

tertentu. Peneliti mengambil dari pengertian minat adalah sikap jiwa 

seseorang termaksut ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi) 

yang tertuju pada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsure perasaan yang 

kuat.29 

Minat adalah kecendrungan dalam diri individu untuk tertarik pada 

suatu objek atau menyenangi suatu objek.30 Sedangkan menurut crow and 

crow Minat adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi 

perhatian terhadap orang, sesuatu aktivitas-aktivitas tertentu.31 

Karakteristik minat menurut Bimo Walgito : 

1. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

2. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek 

itu. 

3. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau 

gairah untuk mendapatkan sesuatuyang menjadi minatnya.32 

Menurut pendapat diatas yang perlu diperhatikan adalah aspek terakhir 

yaitu unsure pengharapan menimbulkan keinginan untuk mendapatkan 

sesuatu yang menjadi minatnya. Ahli lain mengatakan bahwa minat sebagai 

sesuatu hasil pengalaman yang tumbuh pada dan dianggap bernilai oleh 

                                                
29 https://perpuskampus.com Diakses pada tanggal 23 Desember 2017 pukul 15:44 
30 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian.(Jakarta :Rajawali. 1988), h. 109 
31 John Killis, Hubungan Minat Kerja, Motivasi Ekstrinsik dan Bimbingan dalam 

pelajaran dengan Kecakapan Kerja Tekhnik Listrik Lulusan STM pada Industri-Industri DIY. 

(Tesis. Jakarta : Fakultas Pasca sarjana IKIP. 1988),h. 26 
32 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum.(Yogyakarta: Andi Offset, 1977),h. 4 

https://perpuskampus.com/
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individu adalah kekuatan yang mendorong seseorang itu untuk berbuat 

sesuatu.33 

Menurut H.C. Witherington yang dikutip suharsimi Arikunto, Minat 

adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, suatu masalah atau situasi 

yang mengandung kaitan dengan dirinya.34 

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat 

Menurut Crow and Crow, ada tiga faktor yang menimbulkan minat 

yaitu “Faktor yang timbul dari dalam diri individu, faktor motif sosial dan 

faktor emosional yang ketiganya mendorong timbulnya minat” (Johny 

Killis). Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, 

faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan 

yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2. Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat 

didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan 

pengakuan, penghargaan dari lengkungan dimana ia berada. 

3. Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhaadap sesuatu kegiatan atau objek 

tertentu.35 

Adapun proses timbulnya minat menurut Charles yang dikutip oleh 

Slamet Widodo dideskripsikan sebagai berikut : pada awalnya sebelum 

                                                
33 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan 

Tekhnik,(Bandung: Tarsito. 1980),h. 90 
34 Witherington, Psikologi Pendidikan.(Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 100 
35 Sudarsono, A Study of Elasticity of Demand And Supply of Indonesian Fisheries. 

(Journal: Tropical Ecologi and Development,1980),h. 12 
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terlibat didalam suatu aktifitas, siswa mempunyai perhatian terhadap adanya 

perhatian, menimbulkan keinginan untuk terlibat didalam aktivitas. Minat 

kemudian mulai memberikan daya tarik yang ada atau ada pengalaman yang 

menyenangkan dengan hal-hal tersebut. secara skematis proses terbentuknya 

minat dapat digambarkan sebagai berikut36 : 

Gambar 1 : Skema Terbentuknya Minat 

      

 

b. Bentuk-bentuk  Minat  

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya minat  yaitu  Faktor 

dorongan dari dalam Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang 

muncul dari dalam individu, merupakn faktor yang berhubungan dengan 

dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa 

sakit juga dorongan ingin tahu membankitkn minat untuk mengadakan.37 

Menurut Swashta dan Irawan faktor-faktor yang mempengarhi minat 

berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang 

dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

minat seseorang. Dari pernyataan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa 

minat mengandung unsur-unsur: 

a. Kognisi (mengenal) artinya bahwa minat selalui di dahului dengan 

pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju. 

                                                
36 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. Cet.II (Jakarta: Rineka 

Citra, 1995),h. 72 
37 M. Abdul. Rouf , Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat 

Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang.(Skripsi Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang , 2011),h. 47 

Perhatian Keterlibatan Minat 
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b. Emosi (perasaan),setelah seseorang mengenal objek tersebut maka 

timbullah perasaan seperti perasaan senang atau tertarik dengan objek 

tersebut.  

c. Konasi (kehendak), kehendak dari unsur kognisi dan emosi kemudian 

akan mewujudkan kemauan dan hasrat terhadap objek yang diminati. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan 

kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan 

pencapaian tujuan  dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat 

dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan internal, minat yang besar 

terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan 

semangat untuk melakukan tindakan yang diminati.38 

Menurut Buchori minat dapat dibedakan menjadi dua macam  yaitu:  

1) Minat Primitif atau Biologis: Minat primitif disebut minat yang bersifat 

biologis, seperti kebutuhan makan,minum, bebas bergaul dan 

sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi kesadarantentang 

kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk 

mempertahankan organisme. 

2) Minat Kultural atau Sosial : Minat kultural atau dapat disebut juga minat 

sosial yang berasal atau diperolehdari proses belajar. Jadi minat kultural 

disini lebih tinggi nilainya dari pada minat primitive.39 

                                                
38 Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty (Yogyakarta: Liberty, 

2001),h. 59 
39 M. Buchori, Psikilogi Pendidikan (Jakarta: Aksara Baru, 1991),h. 88 
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Adapun fungsi Minat menurut Crow and Crow menyatakan “… the 

word interested may be used to the motivatoring force which courses and 

individual activity.” Pendapat disini dimaksudkan bahwa perhatian kepada 

seseorang, sesuatu maupun aktifitas tertentu, sementara ia kurag atau 

bahkan tidak menaruh perhatian terhadap seseorang, sesuatu atau aktifitas 

yang lain. Dai uraian tersebut dengan adanya minat memungkinkan 

adanya keterlibatan yang lebih besar dari objek yang bersangkutan. Karena 

minat berfungsi sebagai pendorong yang kuat.40 

D. Pengertian Nasabah 

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting. Nasabah 

bagai nafas yang menentukan apakah siklus perbankan  tetap berlanjut 

atau tidak. Undang-Undang Perbankan secara singkat merumuskan bahwa 

“nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. 

Perumusan Nasabah terdapat pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang 

Otoritas Jasa Keuangan: “Konsumen adalah pihak-pihak yang 

menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di 

Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di 

Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana 

Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa 

keuangan”. 41 Nasabah dalam perbankan adalah setiap orang yang 

memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa 

                                                
40 Crow and Crow, An Outline of Psicology (terjemahan Z. Kazijan Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1973),h. 153 
41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan 
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penyimpanan  benda  pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening 

antar bank. Seperti letter of credit, melakukan permohonan kredit untuk 

kepentingan nasabah. Customer (Nasabah Langganan) suatu pihak (orang 

atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau memiliki rekening Koran 

atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank. Istilah untuk ini lebih tepat 

“Nasabah”.42 

E. Bank Syariah 

a.  Pengertian Bank Syariah 

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku 

inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan 

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan 

popular menjadi Bank.43 Bank termasuk perusahaan industri jasa karena 

operasional dan produknya hanya memberikan pelayanan jasa-jasa 

perbankan kepada masyarakat.  

Di Indonesia yang merupakan negara berkembang di mana masih 

banyak penduduknya ialah masyarakat desa, di mana masih ada sebagian 

yang menganggap bahwa bank hanya sebagai tempat untuk menyimpan 

uang dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Minimnya pengetahuan 

masyarakat desa akan bank menimbulkan rasa enggan bahkan takut untuk 

berhubungan dan bertransaksi dengan bank. Dalam perkembangan dewasa 

ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang 

melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti 

                                                
42 Sudarsono dan Edilius, Kamus Ekonomi: Uang & Bank (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2007),h. 74 
43 www.contohsurat.co.id Diakses padatanggal 30 Oktober 2017 pukul 13:15 

http://www.contohsurat.co.id/
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memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan 

terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-

benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan. 

Pada era modern ini, juga tidak sedikit masyarakat yang berpandangan 

bahwa peran bank sangatlah penting.Tentu hal ini diiringi dengan 

pengetahuan masyarakat mengenai bank, yang bukan hanya sebagai 

tempat untuk menyimpan uang. Masyarakat juga membutuhkan bank 

sebagai mitra dalam melaksanakan aktivitas keuangan. Hampir dalam 

segala bidang sektor usaha, baik sektor usaha maupun individu yang 

meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, 

perumahan dan lain sebagainya. Bagi masyarakat menjalin hubungan 

kemitraan dengan bank menjadi hal yang penting demi mendukung 

kelancaran usaha dan aktivitas keuangan. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan dirumuskan pengertian 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”. Kemudian Pasal 1 angka 2 dirumuskan 

bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”. 44 

                                                
44 Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2 
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Menurut Kasmir bank adalah badan usaha yang kekayaannya  

terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga 

sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan  saja.45  Menurut Supriyono, 

“Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya 

sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan”. 

Bank yang dikatakan sebagai lembaga keuangan merupakan intermediaries 

bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan 

dana. Intermediaries dimaksudkan sebagai tempat dimana dana dari 

masyarakat yang berlebih dikelola kembali oleh pihak intermediaries 

untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada yang membutuhkan dana.46 

Sedangkan menurut Malayu, bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial aset) serta 

bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 

saja. Bank juga pencipta uang yang dimaksudkan bahwa bank 

menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.47  

Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan usaha 

yang bergerak di bidang jasa, yaitu sebagai penyalur dana atau pemberi 

kredit, sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat, sebagai 

badan yang menerima dana simpanan dari masyarakatdan juga sebagai 

perantara dalam menerima. 

                                                
45 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.(Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO 

PERSADA Edisi Revisi, 2008),h. 40 
46 Maryanto Supriyono, Buku pintar perbankan.(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011) 
47 Malayu S. P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan.(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) 
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Definisi mengenai bank syariah telah banyak dikemukakan. Definisi 

bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya 

dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW 

yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada msyara kat sesuai dengan prinsip syariah. 48 

Menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.49 Menurut UU No 21 Tahun 

2008, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. 

Menurut Karmen dan Antonio terdapat dua pengertian antara bank 

Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.50 

1. Bank islam adalah: 

a. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 

b. Bank yang tata cara  beroperasinya mengacu pada ketentuan-

ketentuan Al-Qur’an dan Hadits 

2. Bank yang beroperasinya sesuai prinsip Islam adalah: 

Bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat 

Islam, khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat 

                                                
48 Muhammad,Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam,(Jakarta :Salemba 

Empat,2002), h.42 
49 Muhammad,Manajemen Bank Syariah,(Jakarta :UPP AMP YKPN,2002), h. 13. 
50 Karmen Perwataatmadja,M. Syafi’I Antonio,Apa dan Bagaimana  Bank Islam,(Dana 

Bakti Wakaf:Yogyakarta,2002), h. 10. 
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secara Islam, yaitu menjahui praktek-praktek yang dikhawatirkan 

mengandung unsur-usur riba.51 

Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah 

dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi-definisi 

tersebut tidak berbeda anatara satu dengan yang lain yaitu cara 

operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kalau  ada 

perbedaan hanya terlihat dari usaha Bank. Dari definisi di atas, dapat 

dikatakan  bahwa Bahwa Bank Muamalat  memenuhi persyaratan untuk 

disebut sebagai Bank Syariah. Ekonomi yang berdasarkan syariah Islam 

ditentukan oleh hubungan akad  yang terdidiri dari lima utama akad 

utama inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan  bank 

syariah  dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk 

dioperasionalkan. 

Kebanyakan bank-bank internasional besar yang telah memiliki 

unit usaha atau perusahan anak (subsidiary conpanies) yang 

melaksanakan kegiatan perbankan Islam. Dalam laporan November 

yang dibuat oleh  Mood’s Investor Service menunjukan bahwa bank-

bank Islam telah ikut membantu memulihkan keruntuhan ekonomi 

global yang terjadi saat ini (Karoub &Abbot). Krisis keuangan global 

ternata menjadi pemicu bagi perkembangan perbankan Islam. Seperti di 

katakan oleh Islamic Bank of Britain bahwa peningkatan yang 

signifikan atas nasabah non muslim bank tersebut telah terjadi sejak 

                                                
51 Ibid,. h. 12. 
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krisis keuanagn melanda Britania (Britain). Seperti dikatakan oleh 

Steven Amos, kepada pemasaran dari Islamic  Bank Of Britain bahwa 

“our core business will always be muslim but the number of non 

muslim are really picking up” ( Daily Mail).52 

b.  Fungsi Dan Tujuan Bank Syariah 

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk 

memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan 

dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. 

Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan 

perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.53 Dalam Pasal 3 

Undang-Undang Perbankan, Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.54 

Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen 

pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, 

efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli 

barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk 

pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam 

transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya 

kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.55 Dari 

                                                
52Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,S.H,Perbankan Syariah,Produk-Produk dan Aspek-Aspek 

Hukumnya,Kencana Prenadamedia Group,( Juni 2014 cet-1),h.49-53  
53 https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-

perekonomian.html?m=1 Diakses pada 30 Oktober pukul 13:32 
54 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 7 Tahun 1992 
55 Zulkarnain Sitompul, Penelitian Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian 

Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia (Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 

2002) h. 1 

https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html?m=1
https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html?m=1
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penjabaran-penjabaran di atas bila ditarik kesimpulan secara luas, maka 

fungsi utama perbankan adalah menjaga kestabilan perekonomian bangsa 

Indonesia.Dana dihimpun dan disalurkan oleh bank berfungsi agar 

peredaran uang tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit dibanding 

dengan barang yang beredar. Selain itu, dana yang dhimpun bank tidak 

semata-mata bagi bank untuk memperoleh keuntungan, masyarakat yang 

kekurangan dana juga menjadi memiliki kesempatan untuk menambah 

modalnya agar bisa turut bersaing dalam kegiatan ekonomi. 

Fungsi bank untuk menghimpun dan  penyaluran dana, bertindak 

sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dengan yang 

lainnya jika keduanya melakukan transaksi melalui kegiatan kemitraan 

dengan bank. Wujud utama fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur 

dana tercermin dari jasa-jasa yang dihasilkannya antara lain: pengiriman 

uang baik dalam maupun luar negeri, inkaso, jasa pengamanan barang 

berharga melalui safe deposit box (kotak simpanan), menghimpun dana 

melalui giro, tabungan dan deposito, menyalurkan dana melalui pemberian 

kredit, mengadakan transaksi pembayaran dengan pihak yang ada di luar 

negeri atau dikenal sebagai letter of credit, perdagangan valuta asing dan 

lain-lain. 

Sedangkan perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis 

dan tidak sematamata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi 

kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masasalah menyangkur stabilitas 
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nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.56 

Secara lengkap megenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan 

menjujung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.57 

Bank memiliki tujuan yang diarahkan sebagai pelaksana 

pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

yang sehat dan dinamis, kearah peningkatan taraf hidup seluruh lapisan 

masyarakat.Bank sebagai pelaksana pembangunan ditujukan untuk 

pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia, dengan demikian bank 

mengemban tugas untuk melaksanakan program pemerintah guna 

mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, dengan kata lain 

bank bertugas memberikan perhatian yang lebih pada pengusaha golongan 

ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Di antara para 

ilmuan dan para prefesional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan 

bank syariah. Menurut Kazarian dalam bukunya yang berjudul Handbook 

Of Islamic Banking tujuan dasar dari perbankan syariah ialah 

menyediakan fasilitas keuntungan dengan cara mengupayakan  instrumen-

                                                
56 Ibid.,h. 20 
57 Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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instrumen keuangan (financial instrument) yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dan norma syariah. Tujuan utama bank syariah adalah bukan 

untuk memaksimumkan keuntungannya sebagaiman dengan sistem 

perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberian 

keuntungan-keuntungan sasio-ekonomi bagi orang-orang muslim. Dalam 

bukunya yang berjudul Towards a Just Monetary Sistem,M.Umer Chapra 

mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat 

diperkenalkan pada semua pembiayan bank. Pembiayaan pada bank 

syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan 

kejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-ilai Islam. Pembiayaan tersebut  

harus dapat dinikmati oleh sebayak-banyaknya pengusaha yang bergerak 

dibidang industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang 

kesempatan  kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang 

dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun 

untuk expor.58 

Sementara itu para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari 

perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan 

pada instrumen- instrumen yang bebas bunga dan ditujukan untuk 

mengahasilakn keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir 

muslim tidak berangapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga 

sosial. Dalam suatu wawancara dilakukan oleh Kazarian,Dr,Amdul Halim 

Ismail, Manajer dari Bnak Syariah Malaysia Berhad mengemukakan 

                                                
58 Elias G Kazarian. Islamic versus traditional Banking, Financial Innovating in Egypt. B 

[et.al]. Westview Press. 1993. 



48 

 

 

bahwa”sebagai seorang bisnis muslim  yang patuh,tujuan saya sebagai 

menejer  dari bank tersebut (Bank Syariah Malaysia Berhad) adalah 

semata-mata mengupayakan setinggi mungkin  keuntungan tanpa 

menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan bunga. 59 

c. Jenis Bank  

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan jenis 

bank berbagi dua yaitu : 

1. Bank Umum 

Bank Umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran    

2. Bank Pengkreditan Rakyat  

Bank pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvesional atau berdasarkan perinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pemabayaran. Usaha pengkreditan rakyat meliputi : 

a. Menghinpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

deposito berjangka, tabungan, dan  atau lainnya yang dipersamakan 

dengan itu 

 

 

                                                
59Ibid., h. 51. 
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b. Memberikan kredit 

c. Menyediakan pembiayaan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank 

indonesia 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat depisito atau tabungan pada 

bank lain. 

d. Hubungan Bank dan Nasabah 

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan 

hukum melainkan merupakan hubungan hukum (rechtsverhouding). 

Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa 

perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori 

konvensional. Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua 

unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank 

hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apa bila 

masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk 

perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan 

masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk 

ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa 

perbankan.60 Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui 

hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan 

hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 

                                                
60 Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk 

Tabungan dan Deposito (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 32. 
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(dua) bentuk. Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah 

penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara 

bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank.61 

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi 

pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan 

hukum antara bank dan nasabah yaitu: 

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana 

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik 

masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum anatara 

bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan 

hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, 

tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat 

tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-

syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan 

dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk 

perbankan yang ada, karena syarat suatu produk perbankan tidak akan 

sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain, dalam produk 

perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan 

dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening 

tabungan. 

 

                                                
61 Tan Kamello,Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan 

Antara Bank dan Nasabah (Pidato pada Universitas Sumatera Utara Medan, 2006),h. 90 
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2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur 

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. 

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit 

investasi, atau kredit usaha kecil.62 

Menurut bentuknya, hubungan hukum nasabah dengan bank dapat 

dibagi menjadi:  

1. Hubungan Kontraktual 

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan 

nasabah adalah ubungan kontraktual.Hal ini berlaku hampir 

terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, 

ataupun nasabah nondebitur-nondeposan. Menurut bentuknya, 

hubungan hukum nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi: 1. 

Hubungan Kontraktual Basis hubungan hukum antara bank dan 

para nasabahnya adalah hubungan kontraktual.Hubungan 

kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum 

dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum 

seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk 

perbankan lainnya.63 

Bagi nasabah debitur pengaturannya terdapat pada Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata yang berarti para pihak bisa saling 

memberikan tuntutan hingga akhirnya terbentuklah suatu 

                                                
62 Ronny Saurtama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk 

Tabungan dan Deposito.(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995),h. 22 
63 Ibid., h. 33 
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perjanjian. Berbeda dengan nasabah deposan dan nasabah 

nondebitur-nondeposan di mana tidak terdapat ketentuan khusus 

didalamnya, sehingga lazimnya nasabah hanya bisa untuk sepakat 

atau tidak sepakat atas perjanjian standar (perjanjian baku) yang 

telah dikeluarkan oleh pihak bank sebelumnya. Pada umunya 

perjanjian baku tersebut berat sebelah dimana pihak bank yang 

lebih diuntungkan. 

Walau dikatakan sebagai hubungan kontraktual, namun 

hubungan ini tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Seperti 

misalkan seorang nasabah yang memilik dana tabungan kemudian 

ia menarik seluruh dananya melalu mesin ATM tanpa 

sepengetahuan oleh bank, pihak bank tidak dapat dengan begitu 

saja memutus hubungan dengan nasabahnya. 

Atas beberapa kelebihan dan kekurangannya tersebut, sesuai 

dengan kemitraan yang dilakukan diantara keduanya dan juga 

meski telah ada pengaturan-pengaturan yang terkait dengan 

hubungan kontraktual, bagaimanapun harus diwujudkan adanya 

kehati-hatian dan kepercayaan diantara kedua belah pihak agar 

tercipta siklus perbankan yang sehat 

2. Hubungan Nonkontraktual 

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan 

di atas maka berikut ini akan kita lihat apakah ada hubungan 
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hukum yang lain anatara pihak bank dan pihak nasabah, terutama 

antara nasabah deposan dan nasabah nondeposan-nondebitur.64 

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah 

selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, 

yaitu: Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation), Hubungan 

Konfidensial, Hubungan Bailor-Bailee, Hubungan Principal-Agent 

, Hubungan Mortgagor-Mortgagee dan Hubungan trustee-

Benefciary.65 

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengatur 

hubunganhubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut 

baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam 

kontrak untuk hal tersebut.Atau setidaktidaknya ada kebiasaan 

dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua 

hubungan tersebut. Misalnya, dalan hubungan lembaga “trust” 

yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka di samping 

mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga 

“trust” tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak 

trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.66 

Di samping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan 

rahasia bank yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah 

diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan 

                                                
64 Fuady Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),h. 

78 
65 Ibid, h. 102 
66 Ibid,, h. 102. 
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antara nasabah dan bank tidak sekedar hubungan kontraktual 

semata-mata. Dalam hal ini ada semacam “amanah” yang diemban 

oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya.Di negara-

negara yang menganut doktrin Implied Contract seperti di 

kebanyakan negara Common Law, maka umunya dianggap duty of 

nondisclosure terhadap hal-hal yang termasuk nasabah bank 

tersebut bersumber dari kontrak semua (implied contract) antara 

bank dan nasabahnya.67 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hari Wijaya dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan 

pondasi tempat proyak penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.68 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh 

Layanan Jasa Moble Banking terhadap Minat Nasabah  pada Bank Syariah 

Mandiri.  

Kerangka penelitian di bawah ini menggambarkan pengaruh antara 

variabel independen (X) yaitu Layanan Jasa Mobile Banking terhadap 

variabel dependen (Y) yaitu Minat Nasabah. 

 

 

 

 

 

                                                
67 Ibid.,h. 103 
68 Hariwijaya, M. dan Triton P.B, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi. 

(Yogyakarta: Oryza, 2008),h. 66 
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G. Hipotesis Penelitian 

Menurut V. Wiratna Sujarweni hipotesis  di artikan sebagai jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan  dari kerangka 

penelitian  yang telah di buat.69 

H 1. Diduga Layanan Jasa Mobile Banking berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 V.Wiratma Sujarweni,Metode Penelitian Bisnis Ekonomi,(Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press,2015), h. 68. 


