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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi 

syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank 

syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang 

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 

As-Sunnah, (Aan Ansori:2017). 

Berdasarkan pasal 2 UU nomor 21 tahun 2008, disebutkan 

bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-

hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 

dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadailan, 

kebersamaan, dan pemerataan kebersamaan rakyat. 

Perkembangan perbankan saat ini memberikan dan menawarkan 

kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang sangat 

beragam, termasuk layanan E-banking (electronic banking). E-banking 

merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk 

memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan 

transaksi perbankan melalui media elektronik. 

Bank telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 

dalam layanan perbankannya dengan meluncurkan media layanan 

transaksi perbankan berbasis teknologi informasi yaitu mobile banking. 
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Produk mobile banking merupakan layanan tambahan kepada nasabah 

yang sudah memiliki rekening di Bank. Layanan mobile banking bank 

syariah bank syariah adalah pengembangan dari dua bentuk inovasi 

bank syariah sebelumnya yaitu sms banking dan internet banking.  

Teknologi informasi (TI) berperan signifikan dalam menunjang 

daya saing setiap perusahaan, misalnya dalam hal penciptaan atau 

penyampaian jasa baru, peningkatan keterlibatan pelanggan dalam 

operasional, pembentukan departemen layanan pelanggan 

tersentralisasi, dan pengembangan database marketing yang akurat. 

Salah satu bentuk penggunaan TI adalah mobile banking 

Pola transaksi yang masyarakat ketahui adalah sistem pelayanan 

bank pada umumnya. Dimana pola transaksinya tidak jauh dengan 

penulisan data terlebih dahulu, mengantri, tatap muka langsung atau 

kata lain transaksi secara langsung antara nasabah dengan teller bank 

yang membutuhkan waktu tidak sedikit.  

Mobile Banking sangat membantu dalam meningkatkan 

efesiensi, efektivitas, dan produktivitas bagi masyarakat khususnya 

diperkotaan yang memiliki aktivitas yang padat. (Yeni Anda 

Dwinurpitasari:2019) 

Sejak dioperasikannya sistem Mobile banking maka para nasabah 

sekarang ini memiliki pilihan dalam melakukan transaksi. Dalam 

system mobile banking, transaksi perbankan akan berlangsung di dunia 

maya dan dilakukan oleh pelaku bisnis tanpa pelayanan dari petugas 

bank. Konsumen sangat mengedepankan aspek kemudahan, 

fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. 
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Berdasarkan kutipan di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa Mobile Banking sangat membantu nasabah selain menghemat 

waktu juga menghemat biaya, Mobile banking juga dapat memenuhi 

segala kebutuhan dengan efisien dan praktis kapan dan dimana saja. 

Sejak beberapa tahun terakhir beberapa bank di Indonesia telah 

memperkenalkan sistem pebankan berbasis internet untuk 

meningkatkan operasional dan mengurangi biaya.  Mobile banking 

merupakan salah satu bentuk produk jasa yang mulai banyak ditawakan 

oleh bank-bank, baik Bank Syariah Indonesia maupun bank 

konvensional di Indonesia. Salah satu bank komersial di Indonesia 

yang mengimplementasikan  penggunaan sistem mobile banking pada 

layanan jasa perbankan dan menjadi market leader pada pasar mobile 

banking adalah Bank Syariah Indonesia.  

Salah satu golongan nasabah yang biasanya memilih untuk 

suatu hal yang lebih mudah dan praktis yaitu nasabah yang kegiatannya 

padat seperti Mahasiswa dimana kegiatan perkuliahan yang 

berlangsung bersamaan dengan jam kerja di Bank, biasanya menjadi 

salah satu penghambat bagi seorang Mahasiswa yang ingin melakukan 

transaksi keuangan Non-tunai di perbankan. Dengan adanya fasilitas 

layanan melalui BSI Mobile sangat membantu dan memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang 

ke bank yang bersangkutan. Layanan yang dapat diakses melalui BSI 

Mobile diantaranya yaitu nasabah dapat melakukan transfer sesama 

bank ataupun bank lain, cek saldo dan berbagai macam lainnya. 
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Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat pengguna teknologi. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tjini pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh secara positif signifikan 

terhadap minat menggunakan mobile banking. Selanjutnya pada 

peneliti berikutnya yang dilakukan oleh  habibi pada tahun 2015 

mengenai minat pengguna mobile banking yang menjelaskan bahwa 

persepsi kepercayaan dan kenyaman berpengaruh positif terhadap sikap 

pengguna mobile banking. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepercayaan, Kemudahan, Dan Kepuasan Terhadap Minat 

Mahasiswa IAIN Kendari Menggunakan Layanan BSI Mobile” 

Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini karena 1. BSI 

Mobile merupakan salah satu produk dari Bank Syariah Indonesia 

(BSI) dan termasuk strategi pemasaran bank. BSI memberikan layanan 

BSI Mobile untuk memberikan kepercayaan, kemudahan dan kepuasan 

bagi para nasabah dalam melakukan transaksi, dimana nasabah 

menginginkan layanan yang praktis dan tidak menguras banyak waktu. 

Dengan adanya BSI Mobile ini dapat membantu nasabah untuk 

melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. 2. Sebagian dari 

mahasiswa belum mengetahui bahwasanya BSI Mobile ini, juga sangat 

membantu mahasiswa khususnya IAIN Kendari karena layanan BSI 

Mobile telah menyediakan kepada kita selaku mahasiswa untuk bisa 



PENDAHULUAN 5 

 

 

mebayar SPP/UKT melalui layanan tersebut tanpa  datang langsung ke 

bank dan masih banyak kemudahan didalam seperti transfer ke sesame 

bank dan bank lain, cek saldo, membeli token listrik, pulsa dan 

berbagai macam lainnya. 

1.2.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat 

beberapa masalah, oleh karenanya perlu dilakukan batasan terhadap 

masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu di 

dalam penelitian ini akan difokuskan pada Mahasiswa IAIN Kendari 

yang menggunakan layanan BSI Mobile. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Apakah kepercayaan mempengaruhi minat mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile? 

2. Apakah kemudahan mempengaruhi minat mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile? 

3. Apakah kepuasan mempengaruhi minat mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile? 

4. Apakah kepercayaan, kemudahan dan kepuasan berpengaruh 

secara simultan terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari dalam 

menggunakan layanan BSI Mobile? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang rancang oleh peneliti, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan mahasiswa IAIN 

Kendari dalam menggunakan layanan BSI Mobile. 

4. Untuk mengetahui apakan kepercayaan, kemudahan dan 

kepuasan berpengaruh secara simultan terhadap minat 

mahasiswa IAIN Kendari dalam menggunakan layanan BSI 

Mobile. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu perbankan 

syariah, khususnya mengenai layanan BSI Mobile.  

b. Bagi literatur, sebagai bahan informasi yang lebih mendalam 

mengenai layanan BSI Mobile. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

rujukan dan perbandingan untuk karya tulis ilmiah selanjutnya.  

c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian lanjutan untuk 

menjelaskan tentang pengaruh menggunakan layanan BSI Mobile 

terhadap mahasiswa IAIN Kendari.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pihak (Bank Syariah Indonesia) Diharapkan dapat dijadikan 

evaluasi pelayanan dan inovasi untuk memperluas jangkauan BSI 
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guna meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan 

dan juga pebisnis online. Mengingat kebutuhan masyarakat akan 

layanan sistem pembayaran online yang kredibel cukup tinggi.  

b. Bagi mahasiswa IAIN Kendari diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi menentukan strategi pembayaran dan pembelian yang tepat 

sehingga dapat mempermudah serta tidak membuang waktu, tenaga 

dan biaya serta dapat dijadikan sebagai inovasi usaha memiliki 

pertimbangan dan perhitungan yang lebih rasional, efektif dan 

efisien. Penelitian ini hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi 

mahasiswa yang ingin menjalankan usahanya dengan memanfaatkan 

layanan BSI Mobile ini. 

c. Bagi Peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ilmu dan 

wawasan mengenai pengaruh kepercayaan, kemudahan dan 

kepuasan dalam menggunakan layanan BSI Mobile yang terdapat di 

Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini juga sebagai sarana untuk 

menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan 

bidang perbankan, dapat menjalankan usaha dalam bidang bisnis 

online dengan memanfaatkan layanan BSI Mobile.  

1.6  Sistematika Pembahasan 

Penyusunan hasill penelitian ini disajikan dalam sistematika 

pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:  

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, defenisi operasional dan sistematika penulisan. Bab ini 

mempunyai fungsi memberikan arah yang jelas pada penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka: Pada bab ini membahas tentang  penelitian 

terdahulu yang relevan, landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab ini berfungsi sebagai penjelas teori-teori yang akan diuji. 

Bab III Metodologi Penelitian: Pada bab ini membahas tentang jenis 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi,sampel dan teknik 

pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran dan 

teknik analisis data. Bab ini berfungsi sebagai penjelas tentang 

prosedur penelitian, mulai dari jenis penelitian sampai teknik analisis 

data. 

Bab IV Hasil Dan Pembahasan: Pada bab ini membahas tentang 

gambaran umum objek penelitian, gambaran umum objek responden, 

uji analisis data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis hasil 

penelitian. Bab ini berfungsi untuk menguji dan membahas hasi dari uji 

yang akan kita uji. 

Bab V Penutup: Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran 

dimana. Bab ini berfungsi untuk menyimpulkan permasalahan yang 

akan kita teliti. 

 

 


