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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Persaingan perbankan saat ini semakin ketat. 

Pertumbuhan perbankan tidak hanya ditandai dengan 

penambahan kantor-kantor cabang pembantu untuk 

mendekatkan diri ke nasabahnya. Tetapi juga dapat dilihat dari 

produk-produk baru degan segala layanan yang dimiliki setiap 

bank. Seperti memberikan bunga rendah pada kredit 

perbankan, memberikan hadiah, door price, merchandise, 

fasilitas online seperti internet banking, phone banking, sms 

banking, mobile banking, ATM dan sebagainya. Pada saat ini 

perbankan dituntut untuk terus meningkatkan pelayanannya, 

karena nasabah semakin meningkat mobilitas dan 

kebutuhannya. Untuk dapat menghadapi kompetisi yang 

demikian, maka hendaknya perbankan memberikan pelayanan 

yang prima kepada nasabah dan masyarakat yang memerlukan 

jasa-jasa perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara 

kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tidak 

hanya memberikan dampak positif terhadap usaha bank itu 

sendiri, tetapi juga pada kehidupan perekonomian secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu perbankan yang ingin bertahan 
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hidup dan berkembang harus mampu memberikan pelayanan 

sebaik mungkin. 

Dengan meningkatnya mobilitas nasabah dan 

masyarakat saat ini tentunya perbankan harus memperhatikan 

keinginan nasabah dalam hal kemudahan dalam bertransaksi, 

Sejak diperkenalkan layanan aplikasi mobile banking di 

BPRKS data yang melakukan aktifasi mobile banking yang 

diperoleh dari sistem di tahun 2015 mencapai 25296 account, 

tetapi pada penggunaan sesungguhnya belum dapat diketahui 

dan diukur sejauh mana layanan aplikasi mobile banking 

diterima oleh nasabah untuk melakukan transasksi perbankan, 

dengan fenomena ini, penulis mencoba melakukan penelitian 

sejauh mana persepsi penerimaan nasabah pada sebuah 

layanan aplikasi mobile banking. 

Dengan mengamati fenomena dimasyarakat yaitu 

penggunaan teknologi informasi yang terus berkembang maka 

bank dituntut harus mampu memanfaatkan moment tersebut. 

Pesatnya perkembangan teknologi seperti telepon genggam 

mewajibkan perbankan menyediakan layanan yang tidak 

mengharuskan nasabah bertransaksi dengan datang ke kantor 

pelayanan, Salah satu solusi yang sedang marak 

dikembangkan perbankan adalah mobile banking.  

Pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia 

tumbuh pesat pada tahun 2016 hingga 2019. Bahkan menurut 

E-Marketer diperkirakan pada tahun 2016 akan ada 65,2juta 

http://www.tribunnews.com/tag/mobile-banking/
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pengguna kemudian meningkat di 2017 menjadi 74,9 juta. 

Lalu pada 2018 dan 2019 dari 83,5 juta hingga 92 juta 

pengguna. Hal tersebut tentu mendorong tumbuh pesatnya 

industry digital termasuk di Kota Bandung. Indonesia sebagai 

negara dengan angka penjualan smartphone tertinggi di asia 

tenggara menjadi pasar mobile banking yang menjanjikan. 

Kondisi industri digital, aplikasi mobile terus mengalami 

peningkatan yang signifikan. Asia mendominasi pertumbuhan 

aplikasi mobile dunia dengan tingkat pertumbuhan 77% di 

pertengahan 2015. Aplikasi mobile baik berbasis android dan 

ios sedang marak. Banyak orang yang membuat aplikasi 

beragam kebutuhan. Mulai dari memasarkan produknya, bisnis 

online, hingga mempromosikan perusahan hingga perbankan. 

(Merdy Andrian dari Pixelworx studio). (dikutip dari harian 

umum pikiran rakyat januari 2016) 

Seiring perubahan teknologi  yang cepat ini telah 

merubah cara bisnis di perbankan, perangkat pintar yang biasa 

disebut Smartphone sudah terintegrasi dengan teknologi 

internet dan jaringan, ini menciptakan peluang baru dalam 

memberikan pelayanan perbankan, yaitu memberikan layanan 

keuangan bank melalui smartphone yang dikenal dengan 

mobile banking. Dengan penyerapan pasar yang begitu baik, 

maka berdampak terhadap pertumbuhan penyedia aplikasi 

yang dibutuhkan para pengguna. Belakangan ini aplikasi 

mobile baik berbasis android, ios sedang marak. Banyak 



   

4 

 

developer membuat aplikasi mobile untuk beragam kebutuhan, 

mulai memasarkan produk, jual beli online, salah satunya 

adalah mobile banking. 

Mobile banking merupakan suatu aplikasi yang 

mendukung nasabah dalam bertransaksi, ini memberikan 

dampak positif bagi nasabah dalam melakukan kegiatan 

transaksi perbankan. nasabah tidak lagi harus melakukan 

transaksi perbankan dengan cara datang ke bank. Nasabah 

hanya perlu menggunakan smartphone yang terhubung ke 

jaringan internet untuk dapat menjalankan aplikasi mobile 

banking.  

Berbagai trend teknologi telah dilalui oleh mobile 

banking. Awal mulanya, mobile banking diakses melalui 

layanan SMS dengan PIN agar dapat mengakses konten atau 

layanan. Lalu berlalih pada mobile web, penggunaanya bisa 

mengunduh dan mengistal aplikasi di handphone agar dapat 

mengakses layanan mobile banking. Penggunaan smartphone 

juga akan berpengaruh pada perkembangan mobile banking. 

Layanan ini memberikan kemudahan bagi para nasabah, 

karena bisa melakukan transaksi dan mengakses layanan bank 

melalui telepon seluler.  Hal ini meningkatkan efisiensi, sebab 

bank tidak perlu menyediakan dana besar untuk ekspansi 

cabang. Dan penggunanya kian hari kian meningkat. 

Meskipun semua manfaat yang tersedia sudah banyak namun 

masih sedikit nasabah yang menggunakan mobile banking.  
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Pencapaian BPRKS dari lihat dari sisi nasabah yang 

setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah nasabah, 

seperti pada tabel dibawah 

 

 
(sumber www.bprks.co.id) 

Gambar 1.1. 

Pencapaian Pertumbuhan Nasabah 

 

Dari tahun 2001 dengan jumlah nasabah 11371 hingga 

tahun 2014 mencapai 460470 dan di tahun 2015 tercacat 

disistem core banking mencapai 525444. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah nasabah maka untuk melayani nasabah 

dengan baik penambahan kantor cabang dan kantor kas juga 

terus mengalami peningkatan, ini merupakan salah satu 

capaian yang ada di BPR KS. 

 

http://www.bprks.co.id/
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 (sumber www.bprks.co.id) 

Gambar 1.2 

Pencapaian Penambahan Kantor Cabang dan Kas 

 

Dari gambar 1.2  diatas dari tahun 2001 BPR KS 

hanya memiliki 2 kantor cabang, pada saat berjalannya waktu 

dari tahun ke tahun hingga data pada tahun 2014 sudah ada 28 

kantor cabang dan 14 kantor kas pembantu yang tersebar di 

jawa barat dan bandung. Melihat dari data pencapaian di 

BPRKS diatas, yaitu pertumbuhan jumlah nasabah yang terus 

meningkat maka menjadikan salah satu alasan 

diimplementasikannya aplikasi mobile banking di BPRKS 

selain memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang terus 

berkembang khususnya smartphone, diharapkan mobile 

banking dapat membantu nasabah dalam melakukan transasksi 

dan layanan perbankan di PT BPRKS.  
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Penelitian ini termotivasi untuk mengetahui 

penerimaan suatu teknologi yaitu layanan mobile banking 

yang ada di BPRKS dengan menggunakan metode peneriman 

teknologi (Technology Acceptance Model). Penggunaan model 

TAM didasarkan pada pendapat venkatesh dan davis (2000) 

yang menyatakan bahwa sejauh ini TAM merupakan sebuah 

konsep yang dianggap baik untuk menjelaskan perilaku user 

terhadap teknologi informasi baru. TAM menyatakan bahwa 

kebiasaan dalam penggunaan teknologi ditentukan oleh dua 

keyakinan yaitu: pertama, Perceived Usefulness yang 

didefinisi sebagai sejauh mana persepsi seseorang yakin 

bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerjanya. 

Kedua, Perceived ease of use yang didefinisikan sebagai 

sejauh mana persepsi seseorang yakin bahwa penggunaan 

sistem adalah mudah. 

Manfaat dan kemudahan dalam menggunaan aplikasi 

mobile banking ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan 

lurus dengan sikap (attitude) konsumen (nasabah) untuk 

menggunakan aplikasi tersebut. Penggunaan nyata (actual 

usage) frekuensi dan durasi waktu untuk menggunakan suatu 

teknologi baru dalam hal ini mobile banking dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi-persepsi 

konsumen (nasabah) itu sendiri terhadap aplikasi mobile 

banking. Kehadiran persepsi dalam penerimaan suatu 

teknologi baru memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap 
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seseorang terkait keingingan menggunakan atau tidak 

menggunakan teknologi baru tersebut. Berhasil atau tidaknya 

penerimaan aplikasi mobile banking pada nasabah dapat 

diprediksi melalui hubungan korelasional maupun hubungan 

sebab-akibat. Persepsi pada hakikatnya merupakan proses 

penilaian seseorang terhadap obyek tertentu, Young (1956). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian 

yang telah dikembangkan dari beberapa penelitian yang telah 

ada dengan mengambil variabel-variabel dari penelitian 

sebelumnya untuk dijadikan sebagai model dalam penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada 

persepsi penerimaan aplikasi mobile banking, yaitu persepsi 

manfaat dan persepsi kemudahan dalam menggunakan aplikasi 

mobile banking. Variabel-variabel tersebut adalah persepsi 

kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan,. Persepsi 

kegunaan atau kemanfaatan (perceived usefulness) sejauh 

mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan 

teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja. Persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) merupakan 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunaan suatu 

teknologi bebas dari usaha, yang artinya mudah untuk 

digunakan. (Attitude) Sikap terhadap penggunaan atau 

penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu 

teknologi. (Actual Usage) Merupakan perilaku user dalam 
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penggunaan nyata, frekuensi dan durasi waktu penggunaan 

teknologi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti 

termotivasi melakukan penelitian terkait persepsi kegunaan 

dan persepsi kemudahan menggunakan mobile banking dalam 

penelitian yang berjudul “PENGARUH PERCEIVED 

USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE 

TERHADAP ATTITUDE DAN ACTUAL USAGE PADA 

LAYANAN APLIKASI MOBILE BANKING (STUDI 

KASUS PADA NASABAH  BPR KS) ”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Mengacu pada uraian diatas, masalah utama yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah masih belum diketahui 

sejauh mana pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi 

kemudahan nasabah terhadap sikap dan penggunaan 

sebenarnya dalam menggunakan layanan aplikasi mobile 

banking di BPRKS. Karena diduga nasabah belum menerima 

layanan mobile banking ini dengan sesungguhnya. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah 

tersebut harus di batasi yaitu sejauh mana pengaruh persepsi 

kegunaan dan persepsi kemudahaan nasabah terhadap sikap 

dan penggunaan sesungguhnya pada layanan aplikasi mobile 

banking. 
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Sesuai dengan uraian diatas maka masalah-masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh perceived Usefulness 

terhadap Attitude dalam menggunakan mobile 

banking? 

2) Bagaimana pengaruh perceived ease of use 

terhadap Attitude dalam menggunakan mobile 

banking? 

3) Bagaimana pengaruh perceived Usefulness 

terhadap Actual Usage dalam menggunakan 

mobile banking? 

4)  Bagaimana pengaruh perceived ease of use 

terhadap Actual Usage dalam menggunakan 

mobile banking? 

5) Bagaimana pengaruh Attitude terhadap Actual 

Usage dalam menggunakan mobile banking? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa pada masing-masing rumusan masalah, yaitu  

1) Untuk mengetahui pengaruh perceived usefulness 

terhadap Attitude pada nasabah yang 

menggunakan mobile banking   
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2) Untuk mengetahui pengaruh perceived Ease of 

Use terhadap Attitude pada nasabah yang 

menggunakan mobile banking   

3) Untuk mengetahui pengaruh perceived usefulness 

terhadap Actual Usage pada nasabah yang 

menggunakan mobile banking   

4) Untuk mengetahui pengaruh perceived Ease of use 

terhadap Actual Usage pada nasabah yang 

menggunakan mobile banking   

5) Untuk mengatahui pengaruh Attitude terhadap 

Actual Usage pada nasabah yang menggunakan 

mobile banking   

 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini bermanfaat baik secara praktis maupun 

secara teoritis, yaitu 

1. Secara praktisi 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan pikiran bagi manajemen 

BPRKS untuk meningkatkan kualitas 

dibidang pelayanan kepada nasabah 

b. Dengan menggunakan mobile-banking 

akan meningkatkan jumlah transaksi 

perbankan, dengan banyaknya transaksi 



   

12 

 

perbankan maka akan menjadi 

profitabilitas tersendiri bagi perusahaan 

c. Mengurangi biaya operasional perbankan 

karena nasabah tidak perlu langsung 

datang ke kantor pelayanan untuk 

beberapa transaksi. 

 

2. Secara teoritis  

a. Sebagai sumbangan penting dan 

memperluas wawasan bagi kajian ilmu 

manajemen dalam mengelola sistem 

informasi manajemen sehingga dapat 

dijadikan sebagai rujukan untuk 

pengembangan penelitian sistem informasi 

manajemen yang akan datang 

b. Menambah pengetahuan baru yang dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian 

lebih lanjut pada ilmu manajemen. 


