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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

  Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang 

sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/mempunyai 

keterkaitan dengan judul dan topic yang akan di teliti yang berguna 

untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok 

permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga 

bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dibahas, maka dari itu penelitian relevan saya yaitu: 

1. Irfan Nurahmadi Harish, dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh 

Kepercayaan Nasabah dan Kualitas Layanan Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus pada Bank Syariah 

Mandiri Depok).” Jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan datanya dilakukan dengan interview (wawancara), 

koesioner (angket), dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa kepercayaan nasabah memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan nasabah dari nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-

tabel 2,073. Untuk variabel kualitas layanan, t-hitung yang didapat 

sebesar 8,564. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Perbedaan antara penelitian  terdahulu yang relevan dengan 
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penelitian yang sekarang salah satunya yaitu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Irfan Nurahmadi Harish pada tahun 2017 dia 

menggunakan hanya 3 variabel yaitu 2 variabel independen (variabel 

bebas) yakni X1 kepercayaan nasabah dan X2 kualitas layanan m-

banking selanjutnya variabel dependennya (variabel terikat) yakni Y 

kepuasan nasabah, sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan 

4 variabel yaitu 3 variabel independen (variabel bebas) dan 1 

variabel dependen (variabel terikat). Adapun persamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan Teknik pengumpulan data dengan 

interview (wawancara), koesioner (angket), dan dokumentasi.  

2. Yeni Anda Dwinurpitasari “Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Produk Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BRI 

Syariah KCP Ponogoro”. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 

2019, salah satu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponogoro. Jenis metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualitas 

layanan mobile banking berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig untuk variabel kualitas 

layanan mobile banking sebesar 0,000 < 0,05 (sig < a=5%). (2) 

Kualitas produk mobile banking berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig untuk 
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variabel kualitas produk mobile banking sebesar 0,004 < 0,05 (sig < 

a=5%). (3) Kualitas layanan mobile banking dan kualitas produk 

mobile banking secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada BRI Syariah KCP Ponorogo. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji F yang memperoleh nilai sig sebesar 

0,000 < 0,05 (sig < a=5%). Perbedaan antara penelitian  terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang sekarang salah satunya yaitu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Anda Dwinurpitasari dia 

meneliti tentang kualitas produk mobile banking dan kualitas produk 

mobile banking terhadap kepuasan nasabah menggunakan dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat, sedangkan peneliti yang 

sekarang meneliti tentang kepercayaan kemudahan dan kepuasan 

terhadap minat mahasiswa, selanjutnya perbedaan lainnya yaitu 

lokasi tempat penelitian. Adapun salah satu kesamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

3. Mario Ledesman “Pengaruh Manfaat, Kepercayaan, Dan 

Kemudahan Pengguna Terhadap Minat Nasabah Menggunakan 

Layanan Mobile Banking (Studi pada BSM Cabang Bandar Jaya). 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018, salah satu tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat 

terhadap minat nasabah menggunakan layanan mobile banking di 

BSM Bandar Jaya. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel manfaat memiliki nilai t-hitung  

sebesar 7,513 > 1,99254 maka h1 diterima, variabel kepercayaan 
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memiliki nilai t-hitung sebesar -1,590 < 1,99254 maka H2 ditolak, 

variabel kemudahan pengguna memiliki nilai t-hitung sebesar 3,342 

> 1,99254 maka H3 diterima. Dari uji R
2 

sebesar  0,548, hal tersebet 

berarti variabel minat nasabah dapat dijelaskan oleh variabel 

manfaat, kepercayaan, dan kemudahan pengguna. Perbedaan dalam 

penelitian tersebut yaitu penelitian terdahulu terfokus kepada seluruh 

nasabah yg menggunakan mobile banking  pada BSM Cab. Bandar 

Jasa, sedangkan peneliti yang sekarang nasabah BSI terkusus 

mahasiswa IAIN Kendari yang menggunakan BSI Mobile, 

perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian dimana objek 

penelitian ini yaitu mobile banking sedangkan objek penelitian saya 

adalah BSI Mobile. Adapun kesamaan penelitian tersebut yaitu 

sama-sama memiliki empat variabel dimana variabel bebas 

berjumlah 3 variabel dan variabel terikat satu yaitu minat nasabah. 

4. Melfi Adela “Pengaruh Layanan M-Banking Terhadap Kepuasan 

Nasabah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa)”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020, salah satu tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh layanan Mobile 

banking yang meliputi kemudahan pengguna layanan, keamanan 

system m-banking, kredibilitas perusahaan layanan perbankan, dan 

kecepatan terhadap kepuasan nasabah pada bank BNI Syariah KCP 

Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan 

sampel sebanyak 95 responden dan metode dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel keamanan sistem mobile 
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banking tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dengan 

diperoleh nilai signifikansi 0,663 diatas 0,05, variabel kemudahan 

penggunaan layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

dengan nilai signifikansi 0,277 diatas 0,05, variabel kredibilitas 

perusahaan layanan perbankan berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah dengan diperoleh nilai signifikansi 0,000 dibawah 0,05, dan 

variabel kecepatan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dengan 

diperoleh nilai signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Sedangkan secara 

simultan diketahui bahwa nilai Fhitung 22,330 lebih besar dari Ftabel 

2,471 artinya secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. Besarnya pengaruh layanan mobile banking terhadap 

kepuasan nasabah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang salah satunya adalah dia menggunakan 4 variabel bebas 

dan 1 variabel terikat sedangkan peneliti sekarang hanya 

menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun 

persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang salah satunya 

yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

5. Mohamad Irfan Bagastia, “Pengaruh Kemudahan, Kenyamanan, 

Risiko dan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening Terhadap 

Minat Menggunakan Mobile banking”. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tahun 2018. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis 

untuk model ini menunjukkan bahwa variabel kemudahan dan risiko 

berpengaruh secara langsung terhadap minat menggunakan mobile 

banking, dan variabel kepercayaan memediasi variabel kemudahan 
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dan risiko terhadap minat menggunakan mobile banking. Hal ini 

berarti bahwa minat menggunakan layanan mobile banking 

dipengaruhi oleh kemudahan, risiko dan kepercayaan. Perbedaan 

peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu salah satunya adalah 

pada objek penelitian dimana objek penelitian ini yaitu mobile 

banking sedangkan objek penelitian saya adalah BSI Mobile. 

Adapun kesamaan penelitian ini salah satunya adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

6. Raysa Sekar Putri, “Pengaruh Layanan Mobile Banking Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah  Bank Btn Syariah Semarang”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. Jenis metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sub-struktural 

I variabel Assurance, Reliability, Empathy, dan Responsiveness 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel Assurance 

(0,022), Reliability (0,001), Empathy (0,022) dan Responsiveness 

(0,015) yang mana tingkat signifikansi masing-masing variabel lebih 

kecil dari signifikasi 0,05. Sedangkan variabel Compliance dan 

Tangible tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Kemudian pada sub-struktural II variabel Assurance, 

Responsiveness dan Kepuasan nasabah memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas nasabah, Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikansi variabel Assurance (0,002), Reliability (0,015), dan 

Kepuasan (0,001) yang mana tingkat signifikansi masing masing 
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variabel lebih kecil dari signifikasi 0,05. Sedangkan variabel 

Compliance, Reliability, Tangible dan Empahty tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas nasabah. Perbedaan peneliti 

terdahulu dengan yang sekarang yaitu peneliti terdahulu 

menggunakan sampel sebanyak 65 responden sedangkan peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 98 responden. Adapun kesamaan 

penelitian ini salah satunya adalah sama-sama menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. 

7. Nur Aini, Pengaruh kepercayaan, manfaat dan kemudahaan 

penggunaan terhadap keputusan nasabah menggunakan internet 

banking pada bank mandiri di Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tahun 2016. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini terdiri dari variable bebas. Namun 

hanya ada dua variable yaitu variable manfaat dan variable 

kemudahan penggunaan yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan nasabah menggunakan internet banking  di 

Surabaya. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang 

sekarang yaitu pada objek penelitian dimana objek penelitian ini 

yaitu intenet banking  sedangkan objek penelitian saya adalah BSI 

Mobile. Adapun kesamaan penelitian ini salah satunya adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
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2.2. Landasan Teori 

 2.2.1 Teori Kepercayaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari 

kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang 

dipercaya itu benar atau nyata. Kepercayaan adalah suatu keyakinan 

dari pihak tertentu terhadap pihak lain dalam hubungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan keyakinan bahwa pihak yang dipercayainya 

akan memenuhi segala kewajiban sesuai yang diinginkan. (Mario 

Ledesman:2018). 

Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang 

objek, atribut dan manfaatnya. Mowen dan Minor dalam Donni Juni 

(2017,p.116). Sedangkan menurut Pavlo dalam Donni Juni 

(2017,p.116) Kepercayaan merupakan penilaian hubungan seseorang 

dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai 

dengan harapan dalam sebuah ligkungan yang penuh dengan 

ketidakpastian. 

 Karakteristik Kepercayaan 

Menurut Donni Juni (2017,p.118) kepercayaan dibangun atas 

sejumlah karakteristik. Berbagai karakteristik yang berkenaan dengan 

kepercayaan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga Hubungan 

Konsumen yang percaya akan senantiasa menjaga hubungan 

yang baik antara dirinya dengan perusahaan karena ia 
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menyadari bahwa hubungan yang baik akan memberikan 

dampak yang menguntungkan bagi dirinya.  

2. Menerima Pengaruh  

Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan mudah 

dipengaruhi sehingga biaya perusahaan/pemasaran untuk 

program pemasaran menjadi semakin murah. 

3. Terbuka dalam Komunikasi 

Konsumen yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap 

perusahaan akan memberikan informasi yang konstruktif bagi 

perusahaan sehingga arusinformasi menjadi tidak tersendat. 

4. Mengurangi Pengawasan 

Konsumen yang percaya biasanya jarang mengkritik sehingga 

iamengurangi fungsi pengawasan nya terhadap 

perusahaan/pemasar. 

5. Kesabaran  

Konsumen yang percaya akan memiliki kesabaran yang 

berlebih dibandingkan dengan konsumen biasa. 

6. Memberikan Pembelaan 

Konsumen yang percaya akan memberikan pembelaan 

kepadaperusahaan/pemasar ketika produk yang dikonsumsinya 

dikritik oleh kompetitir atau pengguna lainnya. 

7. Memberi Informasi yang Positif 

Konsumen yang percaya akan selalu memberikan informasi 

yang positif dan membangun bagi perusahaan. 
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8. Menerima Risiko 

Konsumen yang percaya akan menerima resiko apapun ketika ia 

memutuskan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan.  

9. Kenyamanan 

Konsumen yang percaya akan melakukan pembelian secara 

berulang -ulang karena ia percaya bahwa perusahaan/pemasar 

memberikannya kenyamanan untuk mengkonsumsi produk 

dalam jangka pendek maupun panjang.  

10. Kepuasan 

Konsumen yang percaya akan mudah untuk diberikan kepuasan 

disbanding konsumen yang tidak percaya. 

 Jenis Kepercayaan Konsumen 

Terdapat tiga jenis kepercayaan konsumen, sebagai berikut Mowen 

dan Minor dalam Donni Juni (2017,p.119): 

1. Kepercayaan Atribut Objek 

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang 

disebut kepercayaan objek. Kepercayaan atribut objek 

menghubngkan sebuah atribut dengan objek, seperti seseorang, 

barang atau jasa. 

2. Kepercayaan Manfaat Produk 

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan 

masalahmasalah dalam memenuhi kebutuhannya dengan kata 

lain memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang 

dapat dikenal. 
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3. Kepercayaan Manfaat Objek 

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan 

objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan 

persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang atau 

jasa tertentu yang akan memberikn manfaat tertentu. 

Dari definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan merupakan sebuah harapan yang dipegang oleh sebuah 

individu atau sebuah kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan lisan 

atau tulisan dari seseorang individu atau kelompok lainnya dapat 

diwujudkan. 

Kepercayaan diartikan sebagai bentuk sikap yang menunjukkan 

perasaan suka dan tetap bertahan untuk menggunakan suatu produk 

tersebut (Gunawan:2013). Adapun indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur Kepercayaan seseorang adalah sebagai berikut: 

1) Jangkauan pertukaran informasi 

2) Penyelesaian masalah bersama 

3) Kepuasan atas hasil-hasil aktivitas yang telah dilakukan. 

4) Semakin besarnya motivasi dalam implementasi hasil-hasil 

keputusan. 

Kepercayaan dalam kaitanya dengan keputusan nasabah adalah 

berkaitan erat dengan keyakinan konsumen terhadap perbankan. 

Kepercayaan merupakan hal dasar dalam menjalin hubungan dengan 

nasabah (Asmai & Zhafiri: 2011). Pihak perbankan beroperasi pada 

pasar membangun hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah akan 
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menjadikan pihak bank pilihan utama dalam menentukan keputusan 

penggunaan jasa. Dengan hubungan kerjasama yang bersifat jangka 

panjang perusahaan akan lebih efektif dan menghemat biaya. 

Bahkan seseorang dicap tidak beriman manakala tidak mampu 

menjaga kepercayaan. Rasulullah saw. bersabda: 

ْهدا لاه ْن َلا عا َلا ِدينا لِما اناةا لاهُ وا ْن َلا أاما انا لِما     َلا إِيما

Terjemahannya: “Tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat padanya 

(menjaga amanat) dan tidak ada agama bagi yang tidak ada janjinya 

baginya (memenuhi janji).” (H.R. Imam Ahmad). 

Ada tiga elemen yang membangun persepsi kepercayaan yaitu: 

1) Benevolence (niat baik) berarti seberapa besar seseorang 

percaya kepada produsen untuk berperilaku baik kepada 

konsumen. Benevolence merupakan kesediaan produsen untuk 

melayani kepentingan konsumen. 

2) Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang 

terhadap kejujuran produsen untuk menjaga dan memenuhi 

kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen. 

3) Competence (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliki produsen untuk membantu konsumen 

dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan 

konsumen tersebut. Esensi dari kompetensi adalah seberapa 

besar keberhasilan produsen untuk menghasilkan hal yang 
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diinginkan oleh konsumen. Inti dari kompetensi adalah 

kemampuan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

 Melalui tingkat kepercayaan yang terbangun antar pihak Bank 

dan nasabah, maka sangat memungkinkan bisnis berbankan yang 

dijalankan akan mudah terbangun lebih insentif antar nasabah dan 

pihak bank, mengingat pihak bank wajib untuk membangun rasa 

kepercayaan yang tinggi terhadap nasabahnya agar nasabah merasa 

merasa yakin dan aman pada bank tersebut. Kepercayaan meliputi 

hubungan yang stabil antara nasabah dengan pihak bank, kemampuan 

pihak bank untuk membentuk rasa kepercayaan nasabah, dan jaminan 

yang diberikan oleh bank terhadap rasa aman pada simpanan nasabah 

yang yang ada di bank. 

Kegagalan terbesar dalam membina hubungan antara penjual 

dan konsumen adalah kurangnya kepercayaan, kepercayaan itu sendiri 

di bagi pada dua  bahasan yaitu: 

1. Trust in partner’s honesty (kepercayaan terhadap kejujuran 

mitra/perusahaan).  

2. Rtust in partner’s benevolence (kepercayaan terhadap niat baik 

perusahaan). 

Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra 

pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk 

menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan ada ketika sebuah 

kelompok percaya ada sifat terpercaya dan integritas mitra. 

Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang uleh individu bahwa 
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ucapan seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu 

memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipercaya, yang 

diasosiasikan, dengan kualitas yaitu: konsisten, kompeten, jujur, adil, 

bertanggung jawab, suka membantu dan baik.  

 Adapun fakto-faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pengalaman  

Pengalaman adalah relevan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh perusahaan, mengenai bisnis dan prestasi 

perusahaan dalam bidang perekonomian dan sebagainya. 

Pengalaman yang banyak dan menarik dalam bisnis akan 

membuat perusahaan lebih memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. 

2. Kualitas kerja 

Kualitas kerja adalah proses dan hasil kerja perusahaan 

yang dapat dinilai oleh sebagian pelanggan atau masyarakat. 

Kualitas kerja yang tidak terbatas akan menghasilkan 

kepercayaan yang berkualitas. 

3. Kecerdasan  

Kemapuan perusahaan dalam mengelola masalah yang 

terjadi dalam perusahaan. Kecerdasan juga dapat membangun 

kepercayaan, karena kredibilitas yang tinggi tanpa didasari oleh 

kecerdasan dalam menarik pelanggan tidak mampu 

meningkatkan kepercayaan pelanggan.  
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2.2.2 Teori Kemudahan 

Menurut KBBI  kemudahan adalah sesuatu yang dapat 

mempermudah dan memperlancar usaha. Kemudahan merupakan suatu 

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang 

merasa bahwa system informasi mudah digunakan maka seseorang 

cenderung untuk menggunakannya (Farizi:2013).  Kemudahan ini akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku. Maksudnya, apabila semakin 

tinggi persepsi seseorang mengenai kemudahan penggunaan sistem, 

maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan suatu teknologi 

(Amijaya: 2010). Intesitas interaksi dan penggunaan antara pengguna 

dengan sistem dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem 

yang sering digunakan menandakan bahwa sistem tersebut lebih mudah 

dioperasikan, lebih mudah digunakan, dan lebih dikenal oleh 

penggunanya (Kusuma & Susilowati: 2007). 

Kemudahan penggunaan suatu teknologi di bentuk melalui 

enam faktor utama, kemudahan pengguna meliputi mudah untuk 

dipelajari, terkendali, jelas dan mudah dimengerti, fleksibel, mudah 

untuk melakukan sesuatu dan mudah untuk digunakan, (Jogiyanto 

2007;)  

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an (Q.S Al- Insyirah 

ayat 5-6) adalah sebagai berikut:  

عا اْلُعْسِر يُْسًرا عا اْلُعْسِر يُْسًرا فاإِنَّ ما إِنَّ ما  
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Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S Al- Insyirah 

ayat 5-6) 

Persepsi kemudahan memberikan indikasi bahwa suatu system 

dirancang bukan untuk menyulitkan pemakainya, akan tetapi justru 

mempermudah nasabah dalam menyelesaikan transaksi perbankannya. 

Dengan kata lain, nasabah yang menggunakan system ini akan bekerja 

lebih mudah dibandingkan jika nasabah yang tidak menggunakan 

system mobile banking tersebut. Persepsi kemudahan penggunaan 

diyakini memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk sikap seseorang 

individu dalam menerima sebuah teknologi. 

Konsep kemudahan penggunaan menunjukkan tingkat dimana 

seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi adalah mudah 

dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa 

menggunakannya. Konsep ini mencakup kejelasan tujuan penggunaan 

sistem informasi dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan 

sesuai dengan keinginan pemakai. Konsep ini memberikan pengertian 

bahwa apabila sistem informasi mudah digunakan, maka penggunaakan 

cenderung untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Persepsi 

kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai penilaian seseorang 

mengenai suatu teknologi bahwa tidak perlu kemampuan yang tinggi 

untuk menggunakannya. (Setyowati & Respati: 2017)   
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Memberikan beberapa indikator Perceived ease of use dalam 

teknologi informasi meliputi (Shomad: 2013):  

1. Situs yang jelas dan dapat dimengerti. 

2. Tidak memerlukan usaha yang berlebihan. 

3. Mudah untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. 

4. Mudah untuk digunakan. 

Kemudahan penggunaan juga mencakup kejelasan mengenai 

bagaimana tujuan penggunaan dalam teknologi dan seberapa mudahnya 

menggunakansuatu sistem untuk memberikan hasil yang sesuai dengan 

keinginan pengguna (Priambodo & Prabawani: 2016).  

 Kemudahan Penggunaan sebagai tingkat dimana seseorang 

meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi merupakan hal yang 

mudah dan tidak memerlukan usaha yang keras bagi penggunanya  

(Davis:1989). Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

suatu kemudahan penggunaan teknologi informasi antara lain sebagai 

berikut: 

1) Teknologi infomasi sangat mudah dipelajari. 

2)  Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa yang 

diinginkan penggunanya. 

3)  Keterampilan pengguna akan bertambah ketika menggunakan 

teknologi informasi. 

4) Teknologi informasi sangat mudah dioperasikan. 
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2.2.3 Teori Kepuasan 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersiapkan produk 

(hasil) terhadap ekspektasi mereka. ( Kotler & Armstrong 2008). 

Kepuasan nasabah dapat diartikan sebagai adanya kesamaan antar 

kinerja produk dan pelayanan yang diterima oleh kinerja produk dan 

pelayanan diharapkan nasabah (Etta mamang:2013). 

Salah satu tujuan utama perusahaan jasa dalam hal ini adalah 

menciptakan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah sebagai hasil 

penilaian nasabah terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan 

mengonsumsi suatu produk/jasa (Rianto:2010). Kemudian harapan 

tersebut dibandingkan dengan kinerja yang diterimanya mengonsumsi 

produk/jasa tersebut 

Kepuasan pelanggan adalah presepsi pelanggan terhadap 

kualitas barang atau jasa dan apabila sudah sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen maka jasa tersebut dapat dikatakan baik 

demikian pula sebaliknya (Shidarta & Suzanto:2015). Adapun indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kepuasan seseorang 

antara lain sebagai berikut: 

1) Biaya pencarian 

2) Pengetahuan 

3) Mobilitas  

4) Penghasilan yang terbatas 
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Penyajian nilai unggul bagi pengguna merupakan precondition 

dari kepuasan dan loyalita terhadap produk. Pengguna menginginkan 

nilai maksimal dengan dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan, 

mobilitas dan penghasilan yang terbatas. Mereka membentuk suatu 

harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal itu. Semakin tinggi 

persepsi nilai yang dirasakan oleh pengguna maka semakin besar 

kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi). Kepuasan nasabah yang 

diberikan bank akan berimbas sangat luas bagi peningkatan keuntungan 

bank. Atau dengan kata lain, apabila nasabah puas terhadap pembelian 

jasa bank, maka nasabah tersebut akan (Kasmir: 2012): 

1) Loyal pada bank, artinya kemungkinan kecil nasabah akan 

pindah ke bank yang lain dan akan tetap setia menjadi nasabah 

yang bersangkutan. 

2) Mengulang kembali pembelian produknya, artinya kepuasan 

terhadap pembelian jasa bank akan menyebabkan nasabah 

membeli kembali terhadap jasa yang ditawarkan secara 

berulang-ulang. 

3) Membeli lagi produk lain dalam bank yang sama, dalam hal ini 

nasabah akan memperluas pembelian jenis jasa yang ditawarkan 

sehingga pembelian nasabah menjadi makin beragam dalam 

satu bank. 

4) Memberikan promosi gratis dari mulut ke mulut. Hal inilah 

yang menjadi keinginan bank karena pembicaraan tentang 

kualitas pelayanan bank ke nasabah lain akan menjadi bukti 

terhadap kualitas jasa yang ditawarkan. 
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Lima elemen yang menyangkut kepuasan nasabah adalah 

sebagai berikut (Donni: 2017): 

1) Harapan (expectations) 

Harapan nasabah terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk 

sebelum nasabah membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat 

proses pembelian dilakukan, nasabah berharap bahwa barang 

atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan, 

dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan 

harapan nasabah akan menyebabkan nasabah merasa puas. 

2) Kinerja (performance) 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa 

ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. 

Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen 

akan merasa puas. 

3) Perbandingan (comparison) 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja 

barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja 

aktual barang atau jasa tersebut. Nasabah akan merasa puas 

ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi 

mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4) Pengalaman (experience) 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka 

terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda 

dari orang lain. 
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5) Konfirmasi (confirmation) dan diskonfirmasi (disconfirmation) 

Konfirmasi atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai 

dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya diskonfirmasi atau 

tidak terkonfirmasi terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih 

rendah dari kinerja aktual produk. Nasabah akan merasa puas 

ketika terjadi confirmation/disconfirmation. 

Secara garis besar, riset-riset kepuasan nasabah didasarkan pada 

tiga teori, yaitu (Ujang, dkk : 2013): 

1) Contrast theory, mengasumsikan bahwa nasabah akan 

membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi 

sebelum pembelian. Apabila kinerja aktual lebih besar atau 

sama dengan ekspektasi maka nasabah akan puas dan 

sebaliknya. 

2) Assimilation theory, menyatakan bahwa evaluasi purnabeli 

merupakan fungsi positif dari ekspektasi nasabah sebelum 

membeli. Nasabah secara persepsi cenderung mendistorsi 

perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya ke arah ekspektasi 

awal karena proses diskonfirmasi secara psikologis tidak 

nyaman dilakukan. Arti lainnya adalah penyimpangan dari 

ekspektasi cenderung akan diterima oleh nasabah yang 

bersangkutan. 

3) Assimilation-contrast theory, berpegang pada terjadinya efek 

asimilasi atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat 

kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja 
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aktual. Apabila kesenjangannya besar nasabah akan 

memperbesar gap tersebut sehingga produk dipersepsikan jauh 

lebih bagus atau buruk dibanding dengan kenyataannya 

(contrast theory). Namun, jika kesenjangannya tidak terlalu 

besar asimilasi teori yang berlaku. 

2.2.4 Pengertian Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa adanya keterpaksaan, dari tahapan 

pengenalan kebutuhan dan proses informasi konsumen, maka 

terbentuklah pengambilan keputusan (Komarudin:2011). Adapun 

indikator yang digunakan untuk mengukur minat dari seseorang adalah 

sebagai berikut (Swastha & Irwan:2001): 

1) Ketertarikan (Interst) karena adanya pemusatan atau perasaan 

senang. 

2) Keinginan (Desire) adanya dorongan untuk memiliki. 

3) Keyakinan (Conviction) keyakinan katena adanya kualitas, daya 

guna, dan keuntungan dari produk yang dibeli. 

Minat adalah dorongan dari dalam diri atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang 

menyebebkan dipilihnya suatu obyek yang menguntungkan, dan akan 

mendatangkan kepuasan dalam dirinya. (Ahmad Susanto:2013). 

Minat pada seseorang hampir semua tidak sama tergantung pada 

kebutuhan yang diperlukan yang pada dasarnya membentuk seseorang 
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untuk mengambil sebuah keputusan, melalui tahapan tertentu, dalam 

mencari keputusan konsumen mempunyai beberapa proses yang dapat 

dilihat dari berbagai macam faktor, diantaranya mencari kebutuhan, 

pencarian informasi,evaluasi alternatif, pengambilan keputusan. 

(Kotler: 2002) 

Minat dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai sebuah 

kecenderungan hatiyang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan, 

(hasan alwi 2007). 

 Ada beberapa pengertian minat menurut para ahli yaitu: 

1. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut maka semakin besar minat. (Slameto) 

2. Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari 

hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal 

yang besar artinya untuk mencapai benda/tujuan yang diminati itu. 

(M. Dalyono) 

3. Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang 

untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, 

dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.(Djaali) 

4. Minat nasabah dipengaruhi dua macam, Shared Value dan 

Communication, yaitu (Shofiana: 2011): 
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 Shared Value (Nilai Lebih) Secara umum menyatakan bahwa 

prilaku konsumen pada lebih dipengaruhi oleh pengharapan 

untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan, pemilihan tersebut 

karena konsumen mengharapkan akibat positif atas pilihannya.  

 Communication (Komunikasi) yang mana diartikan sebagai 

proses penyampaian informasi atau pesan tertentu, semakin tinggi 

informasi yang disampaikan maka akan besar juga pengaruh yang 

akan diterima. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa arti dari 

minat itu sendiri adalah rasa ketertarikan akan sesuatu hal tanpa ada 

dorongan atau paksaan dari orang lain. 

Minat ini didorong dengan adanya motivasi seseorang yang 

tinggi untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Apabila memiliki 

motivasi yang tinggi maka minat yang ditumbulkan dari dalam diri 

akan tinggi pula. (Philip kotler2006) 

 Macam – macam Minat 

Minat dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, jika dari 

sudut pandang dan cara mengelompokkannya terbagi menjadi tiga 

macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara 

mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut :  

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

primitif dan minat cultural adalah minat yang timbul karena 

kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan 



TINJAUAN PUSTAKA 33 

 

 

minat cultural atau minat social adalah minat yang timbul 

karena proses belajar. 

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

instrinsik dan ekstrinsik. Minat instrintik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat 

ektrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir 

dari kegiatan tersebut. 

3. Berdasarkan cara mengungkap, minat dapat dibedakan menjadi 

empat yaitu (Aisyah Marsela 2018):   

 Expressed interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan 

cara meminta kepada subyek untuk menyatakan kegiatan 

yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat 

diketahui minatnya.  

 Manifest interest, minat yang diungkapkan dengan 

melakukan pengamatan langsung.  

 Tested interest, minat yang diungkapkan dengan cara 

menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif. 

 Inventoried interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan 

menggunakan ala-alat yang sudah distandarisasikan. 
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2.3 Grand Theory 

2.3.1 Teori Kepercayaan 

Kepercayaan diartikan sebagai bentuk sikap yang menunjukkan 

perasaan suka dan tetap bertahan untuk menggunakan suatu produk 

tersebut (Gunawan:2013). Adapun indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur Kepercayaan seseorang adalah sebagai berikut 

menurut Achrool (Bennet & Gabriel:2003): 

1) Jangkauan pertukaran informasi. 

2) Penyelesaian masalah bersama. 

3)  Kepuasan atas hasil-hasil aktivitas yang telah dilakukan. 

4) Semakin besarnya motivasi dalam implementasi hasil-hasil 

keputusan. 

2.3.2 Teori Kemudahaan 

Kemudahan merupakan suatu kepercayaan tentang proses 

pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa bahwa system 

informasi mudah digunakan maka seseorang cenderung untuk 

menggunakannya (Farizi:2013).  Adapun indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur suatu kemudahan penggunaan teknologi 

informasi antara lain sebagai berikut: 

1) Teknologi infomasi sangat mudah dipelajari. 

2) Teknologi informasi mengerjakan dengan mudah apa yang 

diinginkan penggunanya. 

3)  Keterampilan pengguna akan bertambah ketika menggunakan 

teknologi informasi. 
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4) Teknologi informasi sangat mudah dioperasikan. 

 

2.3.3 Teori Kepuasan 

Kepuasan pelanggan adalah presepsi pelanggan terhadap 

kualitas barang atau jasa dan apabila sudah sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen maka jasa tersebut dapat dikatakan baik 

demikian pula sebaliknya. (Shidarta & Suzanto:2015). Adapun 

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kepuasan 

seseorang antara lain sebagai berikut (Kim et al (2009): 

1) Terpenuhinya harapan yang telah diberikan oleh produk 

2) Puas dengan pengalaman bertransaksi di situs 

3) Perasaan senang telah memilih situs ini di bandingkan situs lain 

2.3.4 Minat 

Minat adalah dorongan dari dalam diri atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang 

menyebebkan dipilihnya suatu obyek yang menguntungkan, dan akan 

mendatangkan kepuasan dalam dirinya. (Ahmad Susanto:2013). 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur minat dari 

seseorang adalah sebagai berikut (Swastha & Irwan:2001): 

1) Ketertarikan (Interst) karena adanya pemusatan atau perasaan 

senang. 

2) Keinginan (Desire) adanya dorongan untuk memiliki. 
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3) Keyakinan (Conviction) keyakinan katena adanya kualitas, daya 

guna, dan keuntungan dari produk yang dibeli. 

2.4 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah di lapangan, Tahun 2021 

Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan Kepuasan Terhadap Minat Mahasiswa 

IAIN Kendari Menggunakan Layanan BSI Mobile 

Kepercayaan  (X1) Kemudahan (X2) Kepuasan (X3) 

Minat Mahasiswa IAIN Kendari 

Menggunakan Layanan BSI Mobile (Y) 

Hipotesis Metode Penelitian 

Jenis  Penelitian Populasi Sampel 

Data Sekunder Data Primer 

Saran 

Kesimpulan  

Hasil Penelitian Analisis Data 
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2.5 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara atau dugan yang 

paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis 

sebagai berikut:  

H1: Diduga kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

H2:  Diduga kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

H3: Diduga kepuasan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

H4: Kepercayaan, kemudahan dan kepuasan berpengaruh secara 

simultan terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan 

layanan BSI Mobile. 
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2.6 Hubungan Antar Variabel Dan Hipotesis 

Gambar 2.2 

Kerangka berfikir antar variabel 

 

 

 

 

 

 

Ket:               Uji Parsial (T) 

  Uji Simultan (F) 

1. Hubungan antar variabel (X1) terhadap (Y). 

 Kepercayaan dalam hal ini dimana pengguna system informasi 

berkayakinan bahwasanya keberadaan system informasi tersebut 

mampu memenuhi kebutuhan.  

H1: Diduga kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

 

 

Kepercayaan X1 

Kemudahan 

X2 

Kepuasan X3 

Minat Y 
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2. Hubungan antar variabel (X2) terhadap (Y). 

  Kemudahan ditujukan kepada mahasiswa dimana kemudahan 

dalam menggunakan layanan BSI Mobile dapat memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapan saja.   

H2:  Diduga kemudahan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

3. Hubungan antar variabel (X3) terhadap (Y). 

 Kepuasan adalah persepsi terhadap kualitas barang/jasa dan apa 

bila sudah sesuai dengan apa yang diharapkan maka jasa tersebut 

dikatakan baik.  

H3: Diduga kepuasan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa IAIN Kendari menggunakan layanan 

BSI Mobile. 

 


