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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Perbankan  

Definisi Bank menurut Undang-Undang  RI Nomor 10 

Tahun 1998 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. Sedangkan 

menurut Hasibuan (2005:2), pengertian bank adalah: Bank 

adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam 

bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotif 

profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan 

saja. Selain itu Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas  dapat 

disimpulkan bahwa bank adalah usaha yang berbentuk 

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan 
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menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 

kekurangan dana (lack of fund), serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya untuk motif  profit juga sosial demi 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

2.1.2 Fungsi Perbankan 

 Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik 

bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of 

development, dan agent of services. 

a. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan 

(trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun 

penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di 

bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan 

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan 

baik, bank tidak akan bangkrut , dan pada saat yang telah 

dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari 

bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau 

menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila 

dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya 

bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, 

debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, 

dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan 

pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 



 

15 

 

 

 

 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter 

dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor 

tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. 

Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila 

sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank 

berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat 

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor 

riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta 

kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran 

kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain 

adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

c. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa 

perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan 

bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

secara luas. Jasa ini antara lian dapat berpa jasa pengiriman 
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uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank,. 

Dan dari definisi-definisi yang telah tertulis diatas, maka 

dapat kita garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan bank 

adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan 

fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk 

disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. 

Dengan demikian bahwa Bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha 

perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan utama yaitu:  

1. Menghimpun dana  

2. menyalurkan dana  

3. memberikan jasa bank lainnya   

 

2.1.3 Jasa Perbankan 

Menurut Kotler & Amstrong (2008), jasa adalah bentuk 

produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual. Jasa pada dasarnya tidak 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan 

sesuatu. Produk jasa memiliki lima karakteristik unik 

(Tjiptono, 2009), yaitu : 

1. Tak berwujud (intangibility) 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau 

dicium sebelum jasa itu dibeli dan dikonsumsi. 
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2. Tak terpisahkan (inseparability) 

Jasa dibuat dan dikonsumsi pada saat yang sama dan 

tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. 

3. Variabilitas (variability) 

Kualitas jasa sangat beragam, tergantung pada siapa 

yang menyediakannya dan kapan, dimana, dan 

bagaimana jasa itu disediakan. 

4. Dapat Musnah (perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan 

beberapa saat kemudian.Berbeda dengan barang fisik 

yang setelah diproduksi dapat disimpan terlebih dahulu 

untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. 

5. Lack of ownership 

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang.Pada 

pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh 

penggunaan produk yang dibelinya.Sedangkan pada 

pembelian jasa, konsumen hanya mempunyai jangka 

waktu terbatas atas penggunaan jasa. 

Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran 

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan 

kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya 

antara lain sebagai berikut: 

 Jasa setoran seperti setoran listrik, telepon, air, atau 

uang kuliah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
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 Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, 

atau hadiah 

 Jasa pengiriman uang (transfer) 

 Jasa penagihan (inkaso) 

 Kliring 

 Penjualan mata uang asing 

 Penyimpanan dokumen 

 Jasa cek wisata 

 Kartu kredit 

 Jasa-jasa yang ada di pasar modal, seperti pinjaman 

emisi dan pedagang efek. 

 Jasa Letter of Credit (L/C) 

 Bank garansi dan referensi bank 

 Deposito  

 Tabungan  

 

2.1.4 Perkembangan ICT dalam Perbankan  

ICT (Information communication technology) 

merupakan sebutan lain dari teknologi komputer dan 

komunikasi, yang dikhususkan untuk pengolahan data 

menjadi informasi yang bermanfaat bagi sebuah 

perusahaan. ICT terus mengalami perkembangan baik dari 

bentuk, ukuran, kecepatan, dan kemampuan untuk 

mengakses jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini 

telah menjadi perbincangan yang sangat menarik, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Inkaso
https://id.wikipedia.org/wiki/Kliring
https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Garansi
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mengingat teknologi informasi ini merupakan satu unsur 

penting yang dapat mendorong keunggulan bersaing 

sebuah perusahaan, baik organisasi bisnis maupun 

organisasi social. Hal ini diyakini bahwa sebuah 

perusahaan yang dapat menguasai teknologi informasi 

maka peusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. 

Dalam dunia bisnis perbankan saat ini keunggulan maupun 

keberhasilan sebuah bank terutama bank swasta banyak 

sekali didukung dengan teknologi informasi dengan 

menawarkan berbagai jenis produknya sarat dengan 

teknologi informasi, misalnya untuk memudahkan 

pelayanan nasabah disediakannya internet banking, ATM , 

SMS banking, Moblie Banking, yang semuanya berbasis 

teknologi informasi, sehingga nasabah untuk bertransaksi 

dengan bank tersebut lebih mudah, cepat dan hasilnya 

akurat. Disamping itu banyak lagi manfaat teknologi 

informasi yang dikembangkan oleh perbankan dalam 

rangka mempertahankan kinerja pemasarannya. 

Kesuksesan perbankan dalam mengembangkan teknologi 

informasi yaitu hampir seluruh bank baik swasta maupun 

pemerintah di indonesia sudah mengimplemtasikan internet 

banking ini membuktikan bahwa betapa dahsyatnya 

kemampuan teknologi informasi dalam memanjakan para 

nasabahnya, disamping sebagai alat persaingan yang sangat 

kuat. ( Eti Rochaety,Faizal,Tupi .SIM edisi2. 2013) 
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2.1.5 Layanan Perbankan Terkait Dengan Teknologi 

Informasi 

Layanan perbankan saat ini sudah hampir semua 

perbankan menggunakan sotem teknologi informasi demi 

pelayanan yang maksimal kepada nasabah, layanan 

tersebut diantaranya 

a. Internet banking 

Yaitu aktifitas perbankan antara nasabah dengan bank 

dengan menggunakan perangkat computer, laptop, smartphone 

dimanapun kapanpun selama terkoneksi dengan jaringan 

internet 

b. ATM  

Mesin ATM sesuai dengan namanya Mesin ATM 

Automatic Teller Machine, merupakan salah satu layanan dari 

sebuah bank untuk penarikan uang, dengan fasilitas ini 

nasabah dapat melakukan tarik tunai di mesin-mesin ATM di 

public area seperti supermarket, minimarket, station 

c. Phone Banking  

Komunikasi nasabah dengan pihak Bank dengan 

memanfaatkan teknologi jaringan telepon, dimana nasabah 

bisa melakukan kegiatan perbankan dengan menelpon ke 

system banking, transaksi akan dilayani oleh mesin penjawab 

otomatis, maupun care officer. 

d. SMS Banking 
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Pesan Pesan pendek yang diterima dalam telepon 

genggam dimanfaatkan untuk penyampaian informasi 

perbankan ke nasabahnya seperti saldo masuk, mutasi 

rekening, promo-promo 

e. Mobile Banking 

Mobile banking, seiring berkembangnya merupakan 

teknologi smartphone, maka perbankan berupaya 

memanfaatkan smartphone untuk mengembangkan aplikasi 

mobile banking, aplikasi mobile banking bisa diakses 

melalui iphone, android, blackberry, tentunya aplikaasi 

bisa digunakan selama perangkat smartphone tersebut 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

 

2.1.6 Mobile Phone 

Layanan mobile banking tidak lepas dari Perkembangan 

Telepon seluler, karena pada dasarnya mobile banking bisa 

digunakan menggunakan telepon seluler, berikut 

perkembangan telepon seluler dari generasi pertama (1G) 

hingga generasi ke empat (4G), yaitu sebagai berikut: 

 Generasi awal 

Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari 

perkembangan radio. Awal penemuan telepon seluler 

dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian 

Detroit Michigan mencoba menggunakan telepon mobil 

satu arah. Kemudian, pada tahun 1928 Kepolisian Detroit 

http://teknologi-mu.blogspot.com/2012/09/sejarah-handphone-dan-perkembangannya.html
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mulai menggunakan radio komunikasi satu arah pada 

semua mobil patroli dengan frekuensi 2MHz. Pada 

perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang 

menjadi dua arah dengan ‘’frequency modulated ‘’(FM). 

Tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation (sekarang 

Motorola)mengembangkan portable Handie-talkie 

SCR536, yang berarti sebuah alat komunikasi di medan 

perang saat perang dunia II. Masa ini merupakan generasi 0 

telepon seluler atau 0-G, dimana telepon seluler mulai 

diperkenalkan. Setelah mengeluarkan SCR536,kemudian 

pada tahun 1943 Galvin Manufactory Corporation 

mengeluarkan kembali partable FM radio dua arah pertama 

yang diberi nama SCR300 dengan model backpack untuk 

tentara U.S. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan 

dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10 sampai 

20 mil. Sistem telepon seluler 0-G masih menggunakan 

sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon 

secara langsung pada PSTNlandline. Kelemahan sistem ini 

adalah masalah pada jaringan kongesti yang kemudian 

memunculkan usaha-usaha untuk mengganti sistem ini. 

Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh 

insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka 

menemukan konsep penggunaan telepon hexagonal sebagai 

dasar telepon seluler. Namun, konsep ini baru 

dikembangkan pada 1960-an. 



 

23 

 

 Generasi 1 

Telepon genggam generasi pertama disebut juga 1G. 

1-G merupakan telepon genggam pertama yang 

sebenarnya. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola 

Corp menemukan telepon seluler pertama dan 

diperkenalkan kepada public pada 3 April 1973. Telepon 

seluler yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons 

atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah 

mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1-

G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. 

AMPS menggunakan frekuensi antara 825 Mhz- 894 Mhz 

dan dioperasikan pada Band800 Mhz. Karena bersifat 

analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat 

regional. Salah satu kekurangan generasi 1-G adalah karena 

ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. 

Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan 

performa baterai yang kurang baik. Selain itu generasi 1-G 

masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada 

saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas 

pada jangkauan area telpon genggam. 

 Generasi 2 

Generasi kedua atau 2-G muncul pada sekitar tahun 

1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi 

CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. 

GSM menggunakan frekuensi standar 900 Mhz dan 

http://teknologi-mu.blogspot.com/2012/09/sejarah-handphone-dan-perkembangannya.html


 

24 

 

frekuensi 1800 Mhz. Dengan frekuensi tersebut, GSM 

memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada 

generasi 2G sinyal analog sudah diganti dengan sinyal 

digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon 

genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. 

Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran 

yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan 

teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga 

dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. 

Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang 

lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga 

mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. 

 Generasi 3 

Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator 

jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang 

lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi 

tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia 

telekomunikasi yaitu Enhance Datarates for GSM 

Evolution (EDGE), Wideband-CDMA, dan CDMA 2000. 

Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif 

lebih tinggi, dan kurangnya cakupan jaringan karena masih 

barunya teknologi ini. Tapi yang menarik pada generasi ini 

adalah mulai dimasukkannya sistem operasi pada ponsel 

sehingga membuat fitur ponsel semakin lengkap bahkan 
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mendekati fungsi PC. Sistem operasi yang digunakan 

antara lain Symbian, Android dan Windows Mobile. 

 

 Generasi 4 

Generasi ini disebut juga Fourth Generation (4G). 4G 

merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan 

baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan 

teknologi nirkabel yang telah ada termasuk wireless 

broadband (WiBro), 802.16e, CDMA, wireless LAN, 

Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan 

heterogenitas jaringan IP yang memungkinkan pengguna 

untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di 

mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan 

tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan 

fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. 

Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat 

untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia 

seperti, video conferencing, online game, dan lain-lain. 

(sumber Wikipedia) 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telepon 

seluler ini, industri perbankan mulai membuat aplikasi 

layanan perbankan yaitu mobile banking, untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan kepada nasbahnya. 

 

2.1.7 Mobile Banking 

http://teknologi-mu.blogspot.com/2012/09/sejarah-software.html
http://teknologi-mu.blogspot.com/2012/07/apa-itu-teknologi-andorid.html
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Mobile banking merupakan salah satu layanan 

perbankan yang menerapkan teknologi informasi. Layanan 

ini menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai 

tambah kepada pelanggan. Mobile banking atau biasa 

disebut mobile banking merupakan suatu layanan 

perbankan yang diberikan oleh pihak bank untuk 

mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan 

perbankan. Keefektifan dan kefisienan nasabah untuk 

melakukan berbagai transaksi Mobile banking tidak akan 

berjalan, jika tidak didukung oleh telepon seluler dan 

internet. Setiap orang yang memiliki ponsel dapat 

memanfaatkan fasilitas ini, untuk bertransaksi di mana saja 

dan kapan saja dengan mudah. Adanya berbagai 

kemudahan layanan perbankan tersebut, diharapkan 

nasabah merasa puas dalam menggunakan berbagai macam 

jasa yang diberikan oleh pihak bank. 

Kelemahan dari mobile banking adalah ketergantungan 

terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang 

bersangkutan. Jika terjadi blankspot atau ketidaktersediaan 

jaringan, maka layanan mobile banking tidak bisa 

dilakukan. Hal tersebut sebenarnya bukanlah tanggung 

jawab bank melainkan tanggung jawab penyedia operator 

seluler dan internet provider yang digunakan oleh nasabah 

untuk mengakses layanan mobile banking. 
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Di Indonesia mobile banking bukanlah hal yang asing 

lagi, karena telah menjadi bagian dari inovasi perbankan 

dalam mengikuti persaingan bisnis global. Oleh karena itu, 

institusi-institusi perbankan berusaha memberikan 

kepuasan pelayanan kepada para nasabahnya dengan 

memberikan fasilitas perbankan, berupa layanan mobile 

banking untuk melakukan transaksi atau bisnis. 

Penggunaan jaringan seluler untuk kepentingan transaksi 

komersial (mobile commerce) dinilai cukup aman, karena 

identitas pengguna lebih jelas, satu nomor ponsel hanya 

digunakan oleh satu orang. Maka mobile banking terlihat 

lebih sukses perkembangannya di Indonesia. Penggunaan 

mobile banking dinilai menguntungkan bagi pihak bank 

dan juga nasabah. Semua transaksi menjadi lebih praktis, 

efektif serta efisien. 

Rahardjo (2002) 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 yang berarti, 

sehingga tidak perlu dikhawatirkan penggunaannya. Selain 

memiliki kelebihan, layanan ini juga mempunyai 

kelemahan yang justru datang dari aspek non teknis. 

Bahaya tersebut akan datang ketika orang lain, dalam hal 
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ini pihak ketiga, mengetahui nomor PIN pengguna mobile 

banking.  

 

2.1.7.1 Konsep Mobile banking 

Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. 

Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi 

computer dan teknologi komunikasi memungkinkan 

nasabah bertransaksi dari kantor cabang dari bank yang 

sama ( atau secara terbatas dari bank yang berbeda) yang 

berada dimana saja. Perkembangan selanjutnya, sistem 

tersebut dilengkapi dengan mesin-mesin ATM. Melalui 

ATM memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa harus 

bergantung oleh jam kerja bank.tidak puas dengan model 

layanan seperti itu, pihak bank juga mengembangkan 

layanan dengan smartphone yang dikenal dengan mobile 

banking. Raharjo (2002), 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 baking telah mengalami berbagai macam terapan 

teknologi canggih, perbaikan-perbaikan yang berarti, 

sehingga tidak perlu dikhawatirkan penggunaanya. Selain 

memliki kelebihan, layanan ini mempunyai kelemahan 

yang justru datang dari aspek non teknis. Bahaya tersebut 

akan datang ketika orang lain mengetahui PIN penggunaan 
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mobile banking. Kondisi ini akan berdampak tingkat 

kenyamanan nasabah berbanding terbalik dengan tingkat 

keamanan yang didapatkan oleh nasabah. 

 

2.1.7.2 Manfaat Mobile banking 

Adapaun manfaat yang didapat dari fitur-fitur yang 

terdapat pada mobile-banking di BPRKS beragam sesuai 

dengan kebutuhan transaksi nasabah, namun secara umum 

adalah sbb :  

1. Kemudahan dalam melakukan aktivasi user 

mobile-banking, dan memperoleh informasi 

keuangan secara real-time, tanpa harus 

mengunjungi kantor cabang dengan prosedur 

antrian yang cukup menghabiskan waktu, 

2. Kecepatan dalam melakukan transasksi keuangan  

3. Keakuratan dalam memeperoleh informasi 

keuangan 

4. Kenyamanan dan keamanan dalam melakukan 

transaksi 

Tujuan dari peninjauan kembali layanan ini adalah 

memastikan performance transaksi yang baik mengingat 

seiring meningkatnya nasabah yang menggunakan mobile-

banking dan peningkatan terhadap volume transaksi. 

Kelebihan dari layanan mobile-banking ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Tidak dikenakan biaya per transaksi, asumsinya 

adalah layanan umum pada jaringan telepon 

pintar (smart-phone) yang sudah tersedia akses 

internet. 

2. Setiap ada penambahan produk layanan di 

mobile-banking, nasabah dapat dengan langung 

melakukan update aplikasi di handphone masing-

masing tanpa perlu mendatangi kantor cabang.  

Keinginan nasabah untuk menggunakan aplikasi mobile 

banking ini tentunya tidak lepas dari beberapa faktor 

psikologis terkait dengan perilaku konsumen (nasabah), 

karena perilaku manusia pada dasarnya memiliki tanggapan 

yang berbeda-beda tiap individu, baik mulai dengan rasa 

ingin tau, mencoba dan menggunakan aplikasi mobile 

banking.  

 

2.2  Perilaku Konsumen 

Dalam penggunaan mobile banking tentunya nasabah 

mempunyai asumsi dasar, bahwa menggunakan mobile 

banking akan membawa perubahan dalam berperilaku, baik 

dari sisi pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari supaya 

lebih efisien. Psikologi merupakan ilmu tentang prilaku 

atau aktivitas-aktivitas individu 

(Branca,1994;Morgan,dkk). Menurut Skinner, seperti yang 

dikutip oleh Notoatmodjo (2003),merumuskan bahwa 
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perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus atau rangsangan dari luar. Menurut Philip  kotler 

dalam buku marketing manajemen, perilaku konsumen 

(nasabah) dipengaruhi faktor psikologis yaitu Persepsi 

Konsumen (nasabah) adalah proses dimana kita memilih, 

mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya 

adalah bahwa persepsi tidak hanya tergantung pada 

rangsangan fisik tetapi juga pada hubungan rangsangan 

terhadap bidang yang mengelilinginya.  

Perilaku konsumen (nasabah) didefinisikan sebagai 

studi mengenai proses yang melibatkan ketika orang-orang 

memilih,membeli,menggunakan, atau kemudahan untuk 

memuaskan kebutuhan dan harapan.  Pada penelitian ini 

persepsi didefinisikan sebagai suatu kegitan nasabah dalam 

memberikan kesan, menilai, merasakan dan 

mengintrepetasikan layanan aplikasi mobile banking. 

Karena setiap nasabah memiliki persepsi yang berbeda 

pada keadaan yang sama. Setiap nasabah juga akan 

bertindak berbeda juga disesuaikan dengan situasi mereka 

dalam menggunakan fasilitas dan fitur yang ada di aplikasi 

mobile banking. Persepsi adalah suatu proses yang 

kompleks dimana kita menerima dan menyadap informasi 

dari lingkungan (Fleming & Levie, 1978). Komponen 

Utama Persepsi Menurut Sobur (2003) dalam ardi dan 
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aryani (tanpa tahun)  dalam persepsi terdapat tiga 

komponen utama, yang terdiri dari 

1. Seleksi, yaitu penyampaian oleh indera terhadap 

rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat 

banyak atau sedikit. Setelah diterima, rangsangan atau 

data diseleksi 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi 

sehingga mempunyai arti bagi seseorang. 

3. Pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan 

terhadap informasi yang diterima. 

Sesuai dengan tema pada penelitian ini persepsi pada 

penggunaan aplikasi mobile banking akan dijadikan bentuk 

variable penelitian, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi 

kemudahan. TAM technology acceptance model dijadikan 

metode pada penelitian disini. 

 

 

 

2.3 Technology Acceptance Model 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian dari TAM yang  merupakan adaptasi dari TRA yang 

diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986. Tujuan TAM lebih 

dikhususkan untuk menjelaskan perilaku para pengguna 

komputer (computer usage behavior). TAM menggunakan 

TRA sebagai dasar teoritikal untuk menspesifikasi hubungan 



 

33 

 

kausal antara dua kunci kepercayaan (belief) yaitu persepsi 

manfaat (Perceive Usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (Perceieved Ease of Use). TAM jauh lebih 

spesifik dibandingkan dengan TRA, karena TAM ditujukan 

hanya untuk perilaku penggunaan teknologi komputer 

(Davis et.al,, 1986). Model TAM ini tidak hanya bisa untuk 

memprediksi, namun juga bisa menjelaskan sehingga peneliti 

dan para praktisi bisa mengidentifikasi mengapa suatu faktor 

tidak diterima dan memberikan kemungkinan langkah yang 

tepat.   

 

 

 

 

 

Percived  

usefullness 

Percived ease of 

use 

Attitude 

toward using 
Behavioral 

intention to 

use 

Actual system 

use 

 
  Sumber (Davis 1989) 

Gambar 2.1 

Model Technology Acceptance Model. 

 

Tujuan utama dari Technology Acceptance Model 

(TAM) sesungguhnya adalah untuk memberikan dasar langkah 

dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern 

(internal beliefs), sikap (attitude) dan niat (intention). TAM 

dirancang untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara 

mengidentifikasi beberapa variabel dasar yang disarankan 

pada penelitian sebelumnya yang setuju dengan faktor-faktor 
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yang mempengaruhi secara cognitif dan affectif pada 

penerimaan komputer (computer acceptance) dan 

menggunakan TRA sebagai dasar teoritikal untuk menentukan 

model hubungan variabel penelitian. TAM memposisikan dua 

kepercayaan (beliefs), yaitu perceive usefulness dan 

perceieved ease of use sebagai faktor utama perilaku 

penerimaan computer. Dalam Technology Acceptance Model 

(TAM) dikenal ada 5 konstruk (Davis et. al, 1986), yaitu: 

1. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use), didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. 

2. Persepsi kegunaan (perceived usefulness), didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerjanya. 

3. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward 

using), didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakai 

tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi. 

4. Minat perilaku menggunakan teknologi (behavioral 

intention to use), didefinisikan sebagai minat 

(keinginan) seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. 

5. Penggunaan teknologi sesungguhnya (actual technology 

usage), diukur dengan jumlah waktu yang digunakan 

http://www.pusattesis.com/
http://www.pusattesis.com/
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untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi 

penggunaan teknologi tersebut. 

Dari definisi teori tentang TAM diatas maka penulis 

akan menjelaskan 4 variabel yang akan digunakan pada 

penelitan ini, yaitu ada persepsi kegunaan (perceived 

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

sikap(attitude) dan penggunaan nyata (actual usage), adalah 

sebgai berikut: 

 

2.3.1 Perceived Usefulness 

Variable ini adalah bentuk persepsi nasabah dalam 

kegunaan atau manfaat dalam menggunakan layanan mobile 

banking, nasabah memiliki persepsi kegunaan untuk 

melakukan transaksi perbankan, dengan menggunakan mobile 

banking di harapkan dapat meningkatkan produktivitas dan 

kinerja pekerjaan mereka. Berikut definisi dari kegunaan yang 

dirasakan menurut beberapa ahli:,  

a. Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan 

sebagai sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

adanya teknologi akan meningkatkan produktivitas dan 

kinerja pekerjaan mereka (Davis, 1989; Davis et al., 

1989). 

b. Perceived usefulness didefinisikan sebagai suatu ukuran 

dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan 
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mendatangkan manfaat bagi orang yang 

menggunakannya (Davis, 1989 ; Davis, 1993).   

c. Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai tingkat 

keyakinan seseorang bahwa dengan menggunakan 

teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Dengan kata 

lain, konstruk ini mengandung suatu kepercayaan 

(belief) dalam hal pengambilan keputusan. Taylor dan 

Todd (1995) 

d. Mobile banking mengkombinasikan system informasi 

dengan teknologi jaringan wireless. Niat seseorang 

dalam menggunakan mobile banking dipengaruhi oleh 

persepsi kegunaan dan kemudahan untuk menggunakan. 

(Hong-Lei Song, 2013) 

e. Disebutkan pula persepsi terhadap kemanfaatan sebagai 

kemampuan subjektif pengguna di masa yang akan 

datang di mana dengan menggunakan sistem aplikasi 

yang spesifik akan meningkatkan kinerja dalam konteks 

organisasi. Davis et al. (1989) 

f. Bahwa persepsi kemanfaatan merupakan definisi 

dimana seseorang percaya dengan menggunakan suatu 

sistem dapat meningkatkan kinerja mereka. Shun Wang 

et al. (2003) 

g. Mengkonsepkan bahwa perceived usefulness diukur 

melalui indikator seperti meningkatkan kinerja 

pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih mudah serta 
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secara keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan 

bermanfaat Davis (1989). 

Dari definisi teori yang telah dijabarkan di atas, maka 

dapat diketahui indikator-  indikator pada penelitian 

diantaranya: 

- Kerja lebih cepat 

- Mingkatkan kinerja pekerjaan 

- Meingkatkan produktifitas 

- Pekerjaan lebih mudah 

- Bermanfaat  

 

Kegunaan atau kemanfaatan yang dirasakan adalah 

salah satu faktor yang cukup penting dalam mengadopsi 

teknologi. Dengan menggunakan indikator yang terbentuk 

diatas, maka peneliti memilih menjadi salah satu variabel 

independen di dalam penelitian ini. 

 

2.3.2 Perceived Ease of Use 

Suatu aplikasi dibuat adalah dengan tujuan untuk bisa 

digunakan oleh user dengan harapan aplikasi tersebut 

mudah, baik mudah dimengerti, dioperasikan agar dapat 

diterima oleh masyarakat. Faktor kemudahan penggunaan 

yang dirasakan pun menjadi bagian dari model dalam 

pengadopsian teknologi. Kemudahan penggunaan yang 

dirasakan menunjukan tingkatan dari seberapa mudah 
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aplikasi mobile banking oleh nasabah untuk dimengerti, 

dipelajari, dan dioperasikan. Apabila mobile banking 

memiliki user interface yang baik, nasabah pun akan 

mempercayai bahwa menggunakan mobile banking 

tidaklah sulit. Senada dengan yang disampaikan oleh 

beberapa penelti sebelumnya yaitu: 

a. Davis (1989), perceived ease of use sebuah teknologi 

didefinisikan sebagai suatu aukuran dimana seseorang 

percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami 

dan digunakan. 

b. Definisi tersebut juga didukung oleh Wibowo (2006) 

yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan 

penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai 

suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa 

teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

digunakan 

c. Davis et al. (1989), Davis (1993) dan Shun Wang et al. 

(2003) mendefinisikan persepsi kemudahan penggunaan 

sebagai ukuran dimana pengguna di masa yang akan 

datang mengganggap suatu sistem adalah bebas 

hambatan.  

d. Davis (1989) menyebutkan indikator yang digunakan 

untuk mengukur perceived ease of use yaitu mudah 

dipelajari, fleksibel, dapat mengontrol pekerjaan, serta 

mudah digunakan.  
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e. Menurut Rigopoulos dan Askounis (2007), Gefen et al. 

(2003), serta Yahyapour (2008) perceived ease of use 

juga dapat diukur melalui indikator jelas dan mudah 

dimengerti, serta mudah dikuasai. 

Dari beberapa penjelasan dan definisi yang sudah 

dijelaskan diatas dapat kita tarik beberapa indikator sebagai 

penunjang pada penelitian ini, yaitu: 

- Mudah dipahami 

- Mudah digunakan 

- Bebas hambatan 

- Mudah dipelajari 

- Mudah dikuasai  

Jika kemudahan penggunaan memang dirasakan tinggi, 

maka nasabah dapat mengerti, belajar, atau 

mengoperasikan teknologi tersebut dengan mudah. Namun 

jika dirasakan rendah maka nasabah akan merasa sulit 

untuk mempelajari teknologi ini. Hal tersebut membuat 

faktor ini menjadi salah satu variabel independen di dalam 

penelitian ini. 

 

2.3.3 Attitude  

Sikap mengacu pada perasaan/penilaian terhadap objek 

tertentu. Ini mengukur tingkat suka atau tidak suka 

terhadap objek tertentu (Ajzen dan Fishbein, 2001). Sikap 

adalah evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang 
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yang relative konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. 

Sikap menempatkan seseorang ke dalam satu pikiran 

menyukai atau tidak manyukai sesuatu, bergerak mendekati 

atau menjauhi sesuatu tersebut. Aplikasi Mobile banking 

diharapkan dapat menjadi aplikasi yang dapat 

membangkitkan sikap nasabah untuk melakukan transaksi 

tentunya sikap itu muncul dari pengamatan nasabah bahwa 

menggunakan aplikasi mobile banking menyenangkan 

untuk transaksi keuangan, dan merupakan ide yang bagus.   

Sikap membuat seseorang berperilaku dengan jujur 

dalam suatu cara yang konsisten ke arah objek yang serupa. 

Orang tidak harus menginterpretasikan dan memberi reaksi 

terhadap segala sesuatu itu dengan cara yang baru. Sikap 

menghemat energi dan pikiran, sikap sulit berubah. Seperti 

yang diungkapkan pada penelitian terdahulu menyebutkan: 

a.     Triandis ( 1979) menggambarkan sikap perilaku 

positif atau negatif seseorang terhadap adaptasi 

inovasi. 

b. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah 

fungsi dari keyakinannya tentang objek itu dan 

merupakan respon penilaian evaluative terkait 

dengan keyakinan (Fishbein dan Ajzen, 1975) 

c.     Polatoglu dan Ekin ( 2001) mengemukakan bahwa 

sikap konsumen terdiri dari satu keyakinan 

tentang objek dan dirasakan pentingnya dari 
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seseorang dalam membuat keputusan untuk 

mengadopsi 

d. Sikap terhadap perilaku merupakan perasaan 

positif atau negatif seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu (Davis, 1989).  

e.     Lee (2008) menyatakan bahwa sikap (attitude) 

mengacu pada persepsi individu itu sendiri, baik 

menguntungkan atau tidak menguntungkan 

terhadap perilaku tertentu. Dengan kata lain, sikap 

seseorang juga dapat dilihat dari kepercayaan 

seseorang untuk mau menggunakan sebuah 

sistem. 

Penerimaan model teknologi ( TAM ) berteori bahwa 

dua keyakinan internal kegunaan dan kemudahan 

penggunaan , yang berperan dalam menjelaskan sikap 

terhadap teknologi dan bahwa persepsi kemudahan 

berpengaruh terhadap persepsi manfaat ( Davis , 1989). 

Indikator penunjangnya diantarnya sebagai berikut: 

- Rasa senang dalam menggunakan 

- Merupakan ide yang bagus 

- Dinilai perlu untuk dimiliki 

- Menguntungkan  

- Keinginan untuk menggunakan secara mandiri 

Dalam menggunakan mobile banking, kepercayaan 

pengguna mobile banking dapat ditunjukkan melalui 
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persepsi kegunaan maupun persepsi kemudahan 

penggunaan. Suatu perasaan yang positif akan 

menunjukkan seberapa besar sebuah teknologi sistem 

informasi tersebut menguntungkan bagi seseorang. Apabila 

sebuah teknologi sistem informasi dirasa menguntungkan 

bagi penggunanya, perasaan positif yang ditimbulkan juga 

semakin besar. Dalam penelitian ini, perasaan positif 

pengguna mobile banking ditunjukkan oleh perasaan suka 

seseorang terhadap keuntungan yang diberikan mobile 

banking. 

Nasabah yang yakin bahwa menggunakan mobile 

banking akan dapat menghasilkan outcome yang positif, 

maka nasabah tersebut akan memiliki sikap yang positif, 

begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila nasabah yakin 

perilaku menggunakan yang dia lakukan akan 

menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut 

memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli 

selanjutnya, begitupun sebaliknya. Contoh dari sikap 

adalah individu merasakan produk yang memuaskan 

(postif) maka ia akan membeli kembali produk tersebut 

pada waktu yang akan datang. 

 

2.3.4 Actual to Use 

Pada penggunaan mobile banking nasabah akan 

mendapatkan informasi perbankan, dapat juga melakukan 
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transaksi perbankan dan mengetaui lebih tentang fitur 

layanan di dalam mobile baking. Penggunaan mobile 

banking seperti transasksi transfer, cek saldo, pembayaran, 

pembelian voucher, dapat dilakukan tanpa ada biaya 

tambahan, hanya memanfaatkan jaringan internet pada 

smartphone. Dengan sistem ini diharapkan frekuensi dan 

durasi penggunaan mobile banking bisa lebih lama karena 

nasabah yakin bahwa menggunakan mobile banking bisa 

diandalkan. Actual system usage merupakan perilaku 

kondisi nyata dalam mengadopsi suatu sistem. Dalam 

Davis (1989), actual system usage didefinisikan sebagai 

bentuk respon psikomotor eksternal yang diukur oleh 

seseorang dengan penggunaan nyata. Actual system usage 

dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi 

dan durasi waktu penggunaan teknologi (Wibowo, 2006). 

Sedangkan Kusuma dan Susilowati (2007) menyatakan 

bahwa penggunaan online banking dapat menjadi tolak 

ukur tingkat keberhasilan sistem yang diukur berdasarkan 

frekuensi penggunaan dan diversitas (keanekaragaman) 

transaksi yang dilakukan. Seseorang akan puas 

menggunakan sistem jika meyakini bahwa sistem tersebut 

mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitas, 

yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Seseorang 

akan puas menggunakan sistem jika mereka meyakini 

bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan akan 
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meningkatkan produktifitas mereka, yang tercermin dari 

kondisi nyata penggunaan (Venkatesh & Davis, 1996).  

Menurut Rigopoulos dan Askounis (2007), actual 

usage diukur berdasarkan penggunaan yang berulang-ulang 

dan penggunaan yang lebih sering, dalam hal ini 

penggunaan internet banking. Ditambahkan oleh Eriksson 

(2005) bahwa actual usage internet banking dapat pula 

diukur dengan indikator penggunaan nyata untuk transaksi 

bisnis, untuk transaksi pribadi, untuk transaksi tertentu, dan 

penggunaan untuk seluruh transaksi perbankan, diantara 

indikator pada actual usage seperti dibawah ini 

- Menggunakan secara berulang-ulang 

- Menggunakan lebih banyak dibandingkan layanan 

perbankan 

- Untuk transaksi bisnis 

- Untuk transaksi pribadi 

- Untuk seluruh transaksi perbankan 

Dalam penelitian ini sebagai kondisi nyata nasabah 

yang menggunakan mobile banking dikonsepkan dalam 

bentuk pengukuran frekuensi penggunaan dan diversitas 

(keanekaragaman) fasilitas dan fitur dalam bertransaksi 

melalui mobile banking. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking, sikap 

nasabah pada saat menggunakan aplikasi mobile banking dan 

penggunaan nyata dalam pemakaian aplikasi mobile banking. 

BPRKS mengembangkan dan mengenalkan layanan produk 

mobile-banking kepada nasabahnya dengan maksud untuk 

meningkatkan jumlah transaksi, memanfaatkan dukungan 

teknologi yang tersedia, dengan hadirnya layanan mobile-

banking diharapkan timbul kesadaran (awareness) dan 

keinginan untuk mencari tahu dan menggunakan layanan 

mobile banking. 

Pada halaman selanjutnya akan kita lihat gambar 2.2 

kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu : 

:        
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Pelayanan  

Kunci mengembangkan industri 

perbankan adalah dengan peningkatan 

pelayanan 

- memperbaiki pelayanan 

prima (service excellent) 

pada nasabah,,  

- memperluas  jangkauan 

layanan 

- meningkatkan efektivitas 

operasi 

 

Persaingan Perbankan: 

Saat ini persaingan di industri perbankan 

makin maju dan terus mengalami 

perkembangan, ini  akan berpengaruh 

kurang baik  terhadap pelayanan kepada 

nasabah. 

 

Tujuan dan Outcome 

1.mendapatkan gambaran   pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan terhadap sikap dan penggunaan sesungguhnya 

2. Mobile banking dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dikendalikan nasabah. 

3. Memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efektivitas biaya operasional perusahaan 

4. Bank maupun nasabah lebih untung karena transaksi melalui mobile banking  lebih cepat dan berbiaya murah. 

Pelayanan Perbankan dengan ICT 

- Tren perbankan sudah mengarah kepada 

branchless, dalam artian bank kini dibutuhkan 

bukan hanya setiap saat, tetapi bisa menjadi kapan 

saja dan dimana saja ,seperti pada layanan 

:ATM,phonebanking,internet banking,sms 

banking,Mobile banking 

 

Perkembangan Teknologi  
Digital di Perbankan yang terjadi saat ini 

menjadi tantangan utama perbankan 

dalam menghadapi persaingan. 

- Era digital membawa 

perubahan tingkah laku 

nasabah bank. 

- Bank harus menyeimbangi 

tingkah laku nasabah yang 

sudah masuk dalam era 

digital. 

- perkembangan teknologi 

di dunia sudah berubah 

dan bisnis perbankan pun 

juga harus dirubah. 

- bisnis perbankan harus 

menyeimbangi teknologi 

yang terus mengalami 

perkembangan. 

Mobile Banking 

Munculnya telepon pintar (smartphone) dan 

aplikasi mobile banking memberikan 

kesempatan yang unik kepada bank untuk 

menjawab kebutuhan pelanggan yang 

semakin berkembang.Pasalnya, konsumen 

juga terus ingin memiliki peningkatan 

terhadap kendali yang nasabah miliki saat 

melakukan transaksi perbankan serta 

peningkatan terhadap visibilitas keuangan 

nasabah. 

 

Penelitian 

 

 persepsi kegunaan 

1. Kerja lebih cepat 

2. Mingkatkan kinerja 

pekerjaan 

3. Meingkatkan produktifitas 

4. Pekerjaan lebih mudah 

5. Bermanfaat  

 

Sikap 

1.Rasa senang 

dalam 

menggunakan 

2.Merupakan ide 

yang bagus 

3.Dinilai perlu 

untuk dimiliki 

4.Menguntungkan  

5Keinginan untuk 

menggunakan 

secara mandiri 

 

 

 

Penggunaan nyata 

1.Menggunakan 

secara berulang-

ulang 

2.Menggunakan 

lebih banyak 

dibandingkan 

layana perbankan 

3.Untuk transaksi 

bisnis 

4.Untuk transaksi 

pribadi 

5.Untuk seluruh 

transaksi 

perbankan 

 

Persepsi Kemudahan 

1.Mudah dipahami 

2.Mudah digunakan 

3.Bebas hambatan 

4.Mudah dipelajari 

5.Mudah dikuasai  

 

Gambar 2.2.  Kerangka Pemikiran 
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a. Persaingan Bank  

Kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat 

bank harus memiliki produk inovatif yang makin beragam 

agar bisa berkembang dengan baik, supaya bisa bersaing 

dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain. Hal ini 

guna memenuhi tuntutan dalam memenuhi layanan perbankan 

kepada nasbah, memperbaiki pelayanan, meningkatkan 

efektifitas operasional, dan memperluas jangkauan layanan. 

Kendala dari pengaruh persaingan perbankan diantaranya 

sebagai berikut:, 

- SDM 

- Kinerja  

- Sumber dana 

- Teknologi informasi yang belum mumpuni 

b. Pelayanan bank  

Kunci mengembangkan industri perbankan adalah 

dengan peningkatan pelayanan kepada nasabah, dengan 

memperbaiki pelayanan prima (service excellent) akan 

memperluas jangkauan pelayanan, cepat dalam pelayanan 

transaksi perbankan. 

c. Perkembangan teknologi 

 Perkembangan teknologi yang ada menjadi tantangan 

utama perbankan dalam menghadapi persaingan yang kian 

maju pada masa akan datang. Teknologi informasi membawa 
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perubahan besar dalam tingkah laku nasabah di BPRKS. 

Penggunaan teknologi di bidang perbankan sangatlah penting 

dalam mempercepat pertumbuhan finansial. 

d. Pelayanan perbankan dengan memanfaatkan ICT 

Selain persaingan yang dihadapi perbankan, kebutuhan 

nasabah saat ini sudah bergeser kepada pelayanan yang cepat, 

mudah, dan dapat dikendalikan nasabah. Terkait hal tersebut, 

perbankan harus memiliki layanan digital. Artinya, antara 

layanan nasabah dengan bank berjalan dengan cepat, contoh 

dalam sistem pembelian, pembayaran dilakukan secara digital. 

Pelayanan perbankan dalam tren saat ini adalah mengarah 

pada branchless, ini tidak lepas dari peran teknologi, seperti 

layanan ATM, internet banking, phone banking, Mobile 

banking.  

e. Mobile Banking 

Muculnya telepon pintar (smartphone) dan aplikasi 

mobile banking memberikan kesempatan yang unik bagi bank 

untuk menjawan kebutuhan pelanggan yang semakin 

berkembang, pasalnya konsumen terus ingin memiliki 

peningkatan terhadap kendali yang nasabah milki saat 

melakukan transaksi visibilitas keuangan nasabah 

2.4.1 Model Penelitian 

   Untuk kepentingan pendekatan dalam penelitian ini, 

selanjutnya teori TAM akan diaplikasikan dengan 
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menggunakan berbagai sumber rujukan yang telah 

dimodifikasi sesuai dengan fokus permasalahan yang akan 

dikaji.  TAM dibentuk dari 2 keyakinan individual, yaitu 

perceived usefulness dan perceived ease of use yang menjadi 

sumber utama kerangka penelitian ini. Perceived ease of use 

dan perceived usefulness diindikasikan memiliki pengaruh 

terhadap attitude toward using pada penggunaan mobile 

banking. Attitude  kemudian mempengaruhi actual usage 

secara langsung. Perceived ease of use dan perceived 

usefulness juga diindikasikan mempengaruhi actual usage 

penggunaan secara langsung tanpa melalui attitude.  

Perceived usefulness merupakan suatu ukuran di mana 

penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan 

manfaat bagi orang yang menggunakannya. Sedangkan 

Perceived ease of use sebuah teknologi merupakan persepsi 

suatu ukuran di mana seseorang percaya bahwa teknologi 

dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Attitude dalam 

TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem 

yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak 

bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam 

pekerjaannya. Actual usage merupakan adopsi nyata 

penggunaan sistem, dikonsepkan dalam bentuk pengukuran 

terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi, 

Davis (1989), selain kemudahan, dalam Davis (1989) 
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disebutkan kemanfaatan juga sebagai faktor yang dipercaya 

mempengaruhi penerimaan suatu sistem. Konsekuensinya, 

sikap untuk menggunakan akan tercipta, di mana nasabah 

termotivasi untuk menghabiskan waktu  untuk aktivitas 

perbankan mereka melalui mobile banking. Sikap nasabah 

terhadap adopsi atau penerimaan sistem informasi baru, 

berimplikasi serius tehadap keberhasilan sistem tersebut 

(Davis, 1989). 

 

2.4.2 Tujuan dan Outcome 

Maka harapan akan tujuan dari kerangka pemikiran 

pada penelitian ini yaitu bisa mengetahui pengaruh persepsi 

kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap sikap dan 

penggunaan sesungguhnya, pengaruh sikap terhadap 

penggunaan nyata pada aplikasi mobile banking, dan 

diharapkan penggunaan mobile banking dapat memberikan 

pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat dikendalikan 

nasabah, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan 

efektivitas biaya operasional perusahaan, memberikan 

keuntungan financial kedua pihak, baik bank maupun nasabah 

melalui transaksi mobile banking. 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berikut gambar 2.3 hubungan antar variable dan 

pengaruhnya yang akan dijadikan penelitian, 
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Gambar 2.3 

Model penelitian antar variable Perceived Ease of Use, 

Perceived Usefulness terhadap Attitude, dan Actual Usage 

 

2.5.1 Hubungan perceived ease of use (kemudahan) 

terhadap attitude (sikap) 

Didalam penelitian sebelumnya, TAM hampir dipakai 

untuk penelitian tentang penerimaan teknologi informasi, 

terkait tentang penelitian persepsi kemudahan pada 

penggunaan mobile banking diantaranya: 

- Perceived ease of use didefinisikan sebagai suatu 

tingkat kepercayaan individu bahwa dengan 

menggunakaan teknologi akan membawa mereka 

terbebas dari usaha fisik dan mental (Gardner & 

Amoroso, 2004).  
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- Jogiyanto (2007) menyebutkan bahwa persepsi 

kemudahan adalah sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha.  

- Lewis (2010) meneliti faktor-faktor yang menentukan 

penerimaan pemakai terhadap pelayanan mobile 

banking dalam konteks penggunaan aplikasi mobile 

banking. Penelitian Lewis (2010) menyatakan bahwa 

persepsi kemudahan berdampak positif terhdap sikap 

penggunaan mobile banking.  

- Berdasarkan penelitian terhadap masyarakat di Jerman, 

Schierz (2009) menyebutkan bahwa persepsi 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap 

dalam bertransaksi menggunakan mobile banking. 

- Chong et al. (2010) juga konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Schierz (2009), Chong et al (2010) 

meneliti tentang pengaruh persepsi kemudahan terhadap 

sikap penggunaan dalam konteks mobile banking, yang 

menyatakan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh 

posistif terhdap sikap penggunaan mobile banking. 

Dengan demikian, sikap penggunaan yang 

menguntungkan atas mobile banking akan tercipta dan mereka 

akan menghabiskan banyak waktu untuk menggunakan mobile 

banking sambil melaksanakan aktivitas perbankan. Dengan 
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demikian  kemudahan telah dirasakan oleh nasabah dalam 

menggunakan mobile banking. Atas dasar ini maka peneliti 

merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut : 

 H1  :  Perceived ease of use berpengaruh 

positif terhadap attitude pada  aplikasi mobile banking  

 

2.5.2 Hubungan perceived usefulness (Kegunaan) 

terhadap attitude (sikap) 

 Persepsi kegunaan (perceived Usefullness) merupakan 

suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya 

akan mendatangkan manfaat bagi orang yang 

menggunakannya (Wibowo, 2008) yang mendasarkan pada 

(Davis, 1989) persepsi kegunaan ini difinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi 

akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2007).  

- Menurut Lewis (2010) terjadi hubungan yang signifikan 

antara persepsi kegunaan dengan sikap penggunaan 

teknologi informasi. Lewis (2010) meneliti tentang 

faktor-faktor yang menentukan perilaku terhdap 

penggunaan mobile banking. 

- Scheirz (2009) konsisten menyebutkan dari hasl 

penelitiannya secara empiris bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh secara signifikan terhdap sikap dalam 

bertranskasi perbankan menggunakan mobile banking 
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- Chong et al, (2010) melakukan penelitian tentang 

pengaruh persepsi manfaat terhadap sikap penggunaan 

mobile banking di Vietnam, hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan langsung yang 

positif antara persepsi manfaat dengan sikap 

penggunaan layanan mobile banking 

- Riquelme et al, (2010) yang penelitin tentang efek dari 

gender dalam penggunaan mobile banking di singapura, 

hasil penelitian ini menyebutkan bahwa korelasi positif 

terhadap gender yang menggunakan layanan mobile 

banking. 

Persepsi kegunaan pada pemakaian aplikasi mobile 

banking ini dirasakan sangat bermanfaat bagi nasabah dalam 

bertransaksi perbankan, maka dari peneliti merumuskan 

alternatif hipotesis sebagai berikut: 

 H2  :  Perceived usefulness berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  attitude  

 

2.5.3 Hubungan Perceived Ease of Use (kemudahan) 

terhadap Actual Usage (penggunaan nyata) 

Mobile banking dalam kemudahan tentunya akan 

mempengaruhi kondisi nyata penggunaan sistem. 

Dikonsepkan dalam bentuk  pengukuran terhadap frekuensi 

dan durasi waktu penggunaan teknologi .Seseorang akan puas 
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menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa sistem 

tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan 

produktifitas mereka, yang tercermin dari kondisi 

nyata penggunaan, seperti pada penelitian terdahulu. 

Hubungan positif dan signifikan antar persepsi kemudahan dan 

actual usage ditemukan dalam penelitian Yusof et al,(2009) 

dalam hasil penelitiannya pada penggunaan e-library 

menyatakan siswa merasa mudah untuk digunakan, mereka 

akan lebih bersedia menggunakannya untuk mencari informasi 

yang diperintahkan untuk memperbaiki tugas-tugas mereka. 

Kinerja seseorang dari perilaku tertentu. Hal ini dapat 

diketahui melalui kondisi secara nyata penggunaan sistem 

informasi tersebut, antara lain: intensitas penggunaan sistem 

informasi, frekuensi penggunaan menggunakan sistem 

informasi, maupun penggunaan sistem informasi yang 

sebenarnya secara terus-menerus dalam menggunakan mobile 

banking. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

merumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

 H3 :  Perceived ease of use berpengaruh 

positif terhadap Actual usage  pada aplikasi mobile banking  
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2.5.4 Hubungan Perceived usefullness (kegunaan) 

terhadap Actual Usage (penggunaan nyata) 

Penggunaan nyata dapat dipengaruhi oleh persepsi 

kegunaan dan manfaat dari mobile banking akan 

mendatangkan bagi yang menggunakannya, dari beberpa 

penelitian terdahulu seperti berikut: 

- Penggunaan teknologi mengimplikasikan kepercayaan 

bahwa metode penyampaian informasi tersebut 

bermanfaat. (Walker dan Johnson, 2006) 

- Kusuma dan Susilowati (2007: 125-139) menyatakan 

bahwa penggunaan online banking dapat menjadi tolak 

ukur tingkat keberhasilan sistem yang diukur 

berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas 

transaksi yang dilakukan. Seseorang akan puas 

menggunakan sistem jika meyakini bahwa sistem 

tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan 

produktivitas, yang tercermin dari kondisi nyata 

penggunaan. 

Dari uraian tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternatif sebagai berikut: 

 H4  :  perceived usefulness berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  actual usage 
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2.5.5 Hubungan attitude terhadap actual usage  

Sikap nasabah dalam menggunakan mobile banking 

tidak lepas dari kepercayaan dan perasaan positif dalam 

penggunaan nyata,  

- Sikap atau keinginan nasabah menggunakan layanan e-

banking menyebabkan layanan e-banking dapat diterima 

dan digunakan secara intensif oleh nasabah (Medyawati 

et al., 2011).  

- Dalam penelitian Ndubisi dan Sinti (2006) disebutkan 

bahwa sikap konsumen dan fitur mobile banking dapat 

membuat e banking diterima oleh nasabah bank di 

Malaysia.  

- Hubungan positif antara attitude toward using dan 

actual usage ditemukan pada penelitian Davis (1993) 

dan Medyawati et al. (2011). 

Dari uraian tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis alternative sebagai berikut: 

 H5 :  attitude toward using berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  actual usage 
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2.6 Ringkasan Hipotesis 

Berdasarkan gambar 2.3 diatas, ringkasan hipotesis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 H1 :  Perceived ease of use berpengaruh signifikan 

terhadap attitude pada  penggunaan mobile banking 

 H2 :  Perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap attitude pada   penggunaan mobile banking 

 H3 :  Perceived ease of use berpengaruh signifikan 

terhadap Actual usage pada penggunaan mobile banking 

 H4 :  perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap Actual usage pada penggunaan mobile banking 

 H5 :  Attitude berpengaruh signifikan terhadap 

Actual usage pada penggunaan  mobile banking 

 


