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BAB 1 

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  

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 keuangan maupun non keuangan 

                                                           
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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secara online tanpa mengharuskan nasabahnya untuk datang dan mengantri di bank atau 

ATM.2 

Saat ini telah banyak bank yang menyediakan akses Mobile Banking untuk 

memudahkan dalam hal mengetahui informasi keuangan. Kondisi tersebut merupakan 

perbaikan dari layanan terhadap nasabah, karena pada kenyataannya dalam melaksanakan 

setiap transaksi perbankan setiap nasabah minimal membutuhkan waktu kurang lebih 10 

menit berada dalam antrian. Hal tersebut cenderung akan berdampak merugikan bagi para 

nasabah jika waktu dan peluang bisnis mereka tersita hanya untuk bertransaksi di bank. 

Mobile Banking merupakan layanan perbankan yang berfungsi untuk memudahkan 

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke bank atau ke counter 

ATM kecuali untuk penarikan uang cash. Keunggulan mobile banking yaitu nasabah 

dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa batasan waktu. Layanan pada 

mobile banking meliputi transaksi finansial, transaksi non finansial, transfer dana, cek 

saldo dan pembayaran tagihan yang dilakukan melalui telepon seluler.3 

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teknologi informasi yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Davis  yang mengemukakan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan dan persepsi daya guna adalah variabel utama dalam menggunakan teknologi 

informasi (Mobile Banking). Persepsi kemudahan Penggunaan, merupakan salah satu 

                                                           
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 
3 Ikbar Wibiadila, Pengaruh Kegunaan, Kemudahan, Resiko dan Kualitas Layanan Terhadap 

Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking pada PT Bank Mandiri Syariah Cabang Solo, 

Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). h. 17 



3 
 

 

faktor penting bagi pengguna untuk bertransaksi menggunakan mobile banking dengan 

fleksibilitas waktu dan tempat, karena dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Selain itu 

mobile banking dapat diakses dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam 

bertransaksi. Persepsi daya guna, merupakan hal yang penting untuk bertransaksi 

menggunakan mobile banking dengan mudah dipelajari dan dapat meningkatkan kinerja 

pengguna.4 Adapun  kenyamanan dalam mobile banking merupakan tingkat dimana 

nasabah diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun serta 

Kepercayaan merupakan keyakinan nasabah terhadap keandalan pihak bank dapat 

menjamin keamanan dan kerahasiaan akun nasabah. 

Minat nasabah yaitu pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan 

produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. 

Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya. Minat 

nasabah terhadap penggunaan mobile banking dilandasi  oleh berbagai faktor antara lain 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi daya guna, kenyamanan, kepercayaan. Maka 

dalam penelitian ini, faktor tersebut akan menjadi variabel penelitian. Keempat faktor 

tersebut sangat penting dan perlu diperhatikan oleh peneliti, untuk mengetahui presentase 

peminat nasabah dalam menggunakan mobile banking.5 

                                                           
4 Davis, F.D., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 

information technology. MS Quarterly (online), Vol. 13 Iss. 3, pg. 318. http://www.cba. 

hawaii.edu/chismar/ITM704/ DavisTAM 1989.pdf. 

5 Kanuk, Perilaku Konsumen. Edisi ketujuh. ( Jakarta : Index Puri Media Kembangan, 2008 ), h. 

25 
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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 bank muamalat antara lain cek saldo, mutasi 10 transaksi terakhir, transfer 

(sesama Bank Muamalat atau bank lain), pembayaran tagihan, menu favorit.  

Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang 

jasa perbankan juga menyediakan layanan mobile banking bagi para nasabahnya. Latar 

belakang adanya mobile banking pada Bank Muamalat adalah karena Bank Muamalat 

ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, agar lebih memudahkan 

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Selain itu, layanan mobile banking juga 

dapat mengurangi biaya transaksi didalam Bank tersebut. 

Layanan mobile banking pada Bank Muamalat terus mengalami kemajuan dan 

peningkatan. Bank Muamalat terus mengoptimalkan sistem pada layanan mobile banking 

dengan menambah lebih banyak fitur-fitur yang lebih memudahkan nasabahnya untuk 

bertransaksi. Namun karena adanya peningkatan dan perbaikan pada layanan Mobile 

Banking terdapat sedikit kendala dalam pemakaian layanan Mobile Banking tersebut 

salah satunya kurangnya jaringan sehingga mengakibatkan seringnya terputus 

sambungan internet ketika memakai layanan Mobile Banking. Hal ini yang menjadi 

keluhan para nasabah kepada Bank Muamalat. Masalah inilah yang menjadi tantangan 

besar bagi Bank Muamalat untuk memasarkan layanan Mobile Banking ini. 
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Pihak bank harus lebih bekerja keras untuk memasarkan layanan ini kepada 

masyarakat untuk menarik minat nasabah menggunakan layanan Mobile Banking. 

Kegiatan pemasaran harus selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi 

profit maupun usaha-usaha sosial. Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan suatu produk dan jasa. Pemasaran 

menjadi begitu sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.6 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM ) 

Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking Studi Pada Bank 

Mualamat Cabang Kendari “. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah, untuk mencegah terjadinya pembahasan yang meluas 

yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan serta waktu penulis terbatas. Maka 

dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai minat nasabah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

 

                                                           
6 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 61 
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1. Apakah variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Daya Guna, 

Kenyamanan, dan Kepercayaan Berpengaruh Signifikan terhadap Minat 

Nasabah? 

2. Variabel manakah yang dominan Berpengaruh terhadap Minat Nasabah?  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Persepsi Kemudahan 

Penggunaan, Persepsi Daya Guna, Kenyamanan, dan Kepercayaan berpengaruh 

terhadap Minat Nasabah.  

2. Untuk mengetahui variabel mana yang dominan berpengaruh 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 Perilaku 

Menggunakan 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 
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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 

 

 

 


