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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berawal dari pemanfaatan telepon genggam, maka 

dikembangkan layanan SMS (Short Message Service) Banking, 

dimana bank bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi 

seperti PT TELKOMSEL, PT XL AXIATA, PT INDOSAT, dan 

perusahaan telekomunikasi lainnya selain perusahan telekomunikasi 

milik BUMN dan milik swasta dalam hal validasi data dan 

permintaan transaksi dari nasabah, lalu berkembang kepada 

jaringan internet dimana bank mengembangkan layanan internet-

banking melalui web based (aplikasi web) yang dapat di akses oleh 

nasabah dimana saja menggunakan aplikasi internet banking 

browser. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemahaman 

masyarakat Indonesia terhadap teknologi telepon genggam pintar 

(smartphone) seperti Android, BlackBerry, iPhone, dan telepon 

genggam platform lainnya yang sudah memiliki layanan untuk 

akses internet secara langsung dari telepon genggam, maka layanan 

ini yang menjadi salah-satu cara untuk menghadirkan alternative 

layanan untuk kemudahan transaksi  yang  hadir pada layanan 

perbankan yaitu mobile-banking, yang pertama kali diperkenalkan 

oleh BCA (Bank Central Asia) kepada nasabahnya. 

BPR Karyajatnika Sadaya memiliki 1 Kantor Pusat, 21 

kantor Cabang, dan 17  kantor kas pembantu juga memiliki layanan 
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electronic banking berupa layanan internet banking, EDC 

(Electronic Data Capture), SMS (Short Message Services) 

Banking, ATM, CDM (Cash Deposit Machine), SSPP (Self Service 

Pass Book Printer), dan akan melakukan pengenalan terhadap 

deliverychannel baru, yaitu KIOSK dimana nasabah dapat 

melalukan transaksi perbankan sesuai dengan kesukaan dan 

kebutuhannya. Keaneka-ragaman media untuk melakukan transaksi 

adalah salah satu cara bank dalam mengenalkan produk dan layanan 

yang tersedia dan juga cara dalam melakukan pengenalan kepada 

masyarakat luas, tujuan dari layanan itu semua semata-mata sebagai 

strategi pemasaran sekaligus tujuan untuk peningkatan volume 

transaksi. 

Penyediaan layanan mobile-banking yang dilakukan PT 

BPR Karyajatnika kepada nasabahnya pada awal tahun 2012 dapat 

digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan, 

pembelian pulsa, pembayaran tagihan PLN maupun pembayaran 

tagihan TELKOM, dan fitur-fitur lainnya untuk kemudahan 

transaksi secara statistic data dilihat belum begitu signifikan baik 

secara user aktif dan jumlah transaksi. Pengenalan dan pemasaran 

layanan mobile-banking sudah dilakukan oleh setiap karyawan 

counter-sales, customer-service, teller, hingga brosur-brosur yang 

dibagikan kepada setiap nasabah yang melakukan transaksi di 

cabang, selain itu media promosi seperti iklan di surat kabar 

“PIKIRAN RAKYAT”,  flyer-flyer yang diberikan, hingga media 

iklan di layar besar “MEGATRON” di Jl. Wastukencana, Bandung. 
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Terhitung 6 bulan mulai dari bulan Februari layanan mobile-

banking dapat digunakan oleh nasabah, data nasabah yang 

melakukan pendaftaran dan melakukan aktivasi pada aplikasi 

mobile-banking sampai dengan kuartal kedua tahun 2012 mencapai 

1.487 user, dengan data nasabah yang tercatat pada system core 

banking ± 500.000 nasabah, sehingga jika dihitung secara presentasi 

user mobile-banking baru mencapai 0.0029% dari jumlah nasabah. 

Minimnya peningkatan terhadap pengguna mobile-banking dengan 

jumlah nasabah yang tercatat masih terjadi perbedaan yang cukup 

signifikan maka hal ini cukup menjadi perhatian bisnis proses 

perbankan untuk membuat strategi dan rencana kerja bagaimana 

agar layanan mobile-banking menjadi bertambah dan aktif dalam 

bertransaksi. 

Statistik pertumbuhan pengguna user mobile-banking yang 

melakukan registrasi setiap bulannya belum mengalami 

peningkatan yang signifikan dan sesuai dengan yang diharapkan, 

bahkan dibulan kedua setelah launching di bulan Februari justru 

terjadi penurunan jumlah nasabah yang melakukan registrasi, pada 

bulan Februari 2012 tercatat 308 nasabah yang melakukan registrasi 

namun yang terjadi pada bulan Maret 2012 adalah sebesar 138 

nasabah yang melakukan registrasi, berikut adalah tabel nasabah 

BPR KS yang melakukan registrasi mulai dari bulan Januari sampai 

dengan bulan Agustus : 

 

 



4 

 

 

 

Table 1.1 

Rekap Registrasi Mobile-Banking 2012 BPR Karyajatnika Sadaya 

Bulan   BB   Android   iPhone   Total 
 Perbedaan     

  Data Perbulan 
 Prosentase 

Januari 28 16 7 51 - - 

Februari 217 74 17 308 257 504% 

Maret 97 33 8 138 -170 -55% 

April 304 58 10 372 234 170% 

Mei  268 96 12 376 376 101% 

Juni 145 77 20 242 -134 -36% 

Juli 137 76 19 232 -10 -4% 

Agustus 126 57 18 201 -31 -13% 

September - - - 
 

-201 -100% 

Oktober - - - - - - 

Nopember - - - - - - 

Desember - - - - - - 

Total 1322 487 111 1920 - - 

% 68.85% 25.36% 5.78% 100% - - 

Sumber : Data Center Information Teknologi Department BPR KS 2012 

 

Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir pemakaian mobile-

banking oleh nasabah perbankan meningkat signifikan dengan rata-

rata peningkatan 135,3% per tahun. Pada tahun 2003 pengguna 

mobile-banking baru sekitar 315 ribu orang, namun empat tahun 
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kemudian (2007) sudah menjadi 8,2 juta orang. Dan pada 2008 

diperkirakan meningkat hingga 50% menjadi sekitar 12,32 juta 

orang. Saat ini hampir seluruh bank sudah mengaplikasikan layanan 

mobile-banking. Bank Mandiri contohnya, menargetkan 1 juta 

pengguna aktif layanan "mobile-banking" pada akhir 2012 melalui 

aplikasi "mandiri mobile" yang dapat digunakan melalui telephon 

pintar iPhone dan Android, Saat ini pengguna mobile-banking Bank 

Mandiri  terdiri dari pengguna BlackBerry sebanyak (64%), 

Android (23%), dan  iPhone (13%). "Volume transaksi dengan 

mobile-banking  melonjak sampai 42 persen pada periode Januari-

Maret, nilainya mencapai Rp8,7 triliun dengan pengguna 46,6 juta 

orang," kata Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Budi 

G. Sadikin. (sumber : www.analisadaily.com) 

 

Tabel 1.2 

Data Pasar Mobile-Banking Bank Mandiri 

  No. Jenis   Persentase   Total Pengguna  Total 

 1.    Android 23% 

46,6 juta 

  10.718.000 

 2.    BlackBerry 64%   29.824.000 

 3.    iPhone 13%    6.058.000 

      Total   46.600.000 

Sumber : www.analisadaily.com 

 

Pemasaran suatu produk terhadap perilaku nasabah dalam 

ketertarikan menggunakan mobile-banking tidak sekedar 
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menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai kualitas 

layanan tetapi layanan mobile-banking yang diperoleh nasabah 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, Kotler & Keller 

(2006:25) mengungkapkan bahwa”Perusahaan berhasil 

menawarkan produk/jasa kepada pelanggan apabila mampu 

memberikan nilai dan kepuasan (value and satisfaction). Selain itu 

menurut Kotler & Keller (2006:136), “total customer satisfaction” 

adalah “menciptakan pelanggan”, artinya bahwa jika produk atau 

jasa perusahaan ingin bertahan lama dan berkelanjutan sebuah 

perusahaan harus memiliki konsumen yang merasa suka dan puas 

terhadap layanan jasa yang ditawarkan. 

Menjaga rasa kenyamanan dan keamanan yang dimiliki 

pada layanan mobile-banking BPR KS terutama untuk menarik 

perhatian nasabah dalam menggunakan layanan mobile-banking 

yang pertama agar menjaga performance dari sistem layanan 

tersebut untuk tetap memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. 

Salomon (2002:5) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah “it 

is the study of the processes involved when individuals or groups 

select, purchase, use, or dispose of product, services, ideas, or 

experience, to satisfy needs and desires”. 

Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Sumarwan (2003: 25) 

menyatakan istilah perilaku konsumen yang diartikan sebagai 

perilaku yang memperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. 
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, atau organisasi, yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam ketertarikan menggunakan layanan 

mobile-banking di BPR KS 

Perkembangan teknologi telah memberi dampak yang 

signifikan terhadap perkembangan layanan jasa perbankan. Jika 

dahulu nasabah harus berkunjung ke bank setiap kali akan 

melakukan transaksi maka setelah adanya ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri), nasabah tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya 

untuk berkunjung ke bank. Hal ini dikarenakan gerai ATM telah 

tersebar luas dimana-mana. Dalam perkembangannya, tidak hanya 

akses layanan perbankan melalui gerai ATM yang ditawarkan bank 

kepada nasabahnya tetapi juga akses layanan perbankan melalui 

telepon/telepon seluler maupun melalui internet. Kini nasabah tidak 

perlu lagi mengantri di teller maupun ATM untuk melakukan 

transaksi non tunai. Melakukan transfer antar rekening, membayar 

tagihan bulanan, maupun sekedar mengecek saldo dapat dilakukan 

dengan menggunakan telepon atau internet.  

Suatu pesan iklan pada promosi mobile-banking yaitu 

”Praktis, Aman, dan Cepat” yang muncul pada x-banner ketika 

nasabah berada di kantor cabang, brosur yang diberikan oleh 

customer service pegawai bank, informasi pengenalan produk yang 

muncul pada layar Megatron persimpangan jalan protokol di 

bandung sampai dengan media promosi di media cetak ”Pikiran 
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Rakyat” sudah dilakukan oleh bagian marketing dan promosi BPR 

KS untuk meningkatkan awareness, informasi terhadap pengenalan 

produk dan ketertarikan nasabah maupun non-nasabah untuk 

menggunakan layanan mobile-banking. Tujuan dari strategi 

pengenalan produk adalah usaha untuk menciptakan iklan yang 

efektif, oleh karena itu rumusan pertanyaan 5W + 1H maka 

pengetahuan yang cukup tentang produk, persaingan pasar atau 

kompetitor dan analisis mendalam tentang kebutuhan konsumen 

merupakan kunci pokok yang harus diketahui oleh pemasar 

sebelum merumuskan sebuah strategi (Batey, 2003).  

Periklanan adalah segala bentuk penyajian non personal dan 

promosi ide, barang atau jasa oleh satu sponsor tertentu yang 

memerlukan pembayaran (Kotler, 2008:8). Sedangkan manfaat 

iklan yang terbesar menurut Kasali (1992:11-12) adalah membawa 

pesan  yang ingin disampaikan oleh produsen kepada khalayak 

ramai, iklan dapat menjangkau berbagai daerah yang sulit dijangkau 

secera fisik oleh produsen melalui media elektronik dan media 

cetak seperti televisi, radio, dan tabloid harian Koran. Sekalipun 

memerlukan biaya yang secara besar sekali strategi iklan yang tepat 

dapat menjadi murah. Sementara itu, Stanton (1991:190) 

mengungkapkan bahwa hanya ada satu tujuan periklanan yakni 

menjual produk, jasa, dan ide. Dengan kata lain tujuan iklan yang 

sebenarnya adalah komunikasi yang efektif dan akhir dari 

periklanan adalah mengubah sikap atau perilaku penerima pesan. 
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Dalam pendekatan DAGMAR, Colley mengajukan bahwa 

tugas komunikasi dibagi atas suatu model bertingkat dalam proses 

komunikasi dengan empat tahapan sebagai berikut : 

 

1. Awareness  

Membuat konsumen/nasabah mengetahui keberadaan jenis 

produk/jasa atau nama perusahaan itu sendiri 

2. Comprehension 

Membangun pemahaman tentang produk dan apa yang akan 

diberikannya kepada konsumen/nasabah 

3. Conviction 

Membangun karakter mental konsumen untuk menggunakan 

produk dan layanan 

4. Action 

Mengajak konsumen membeli atau menggunakan produk/jasa 

tersebut 

Iklan yang berarti pesan yang menawarkan suatu produk 

yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media 

(Kasali.1995:9). Iklan merupakan sarana komunikasi terhadap 

produk yang disampaikan melalui berbagai media dengan biaya 

pemrakarsa agar masyarakat tertarik untuk menyetujui dan 

mengikuti (Pujiyanto.2001:3-4). Iklan merupakan media informasi 

yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menarik minat khalayak, 

orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga 

para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong untuk 
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melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan 

pengiklan. (Jefkins, 1997:18) 

Sebagai contoh, iklan yang dilakukan oleh Bank BNI dalam 

melakukan sosialisasi layanan BNI mobile menggambarkan setiap 

nasabah baik orang tua, eksekutif atau profesional, mahasiswa, 

maupun seseorang yang sedang melakukan belanja di suatu pusat 

perbelanjaan dapat melakukan transaksi apapun menggunakan 

telepon genggamnya, sampai dengan ilustrasi bahwa setiap nasabah 

BNI merupakan ”perwakilan cabang” dari BNI. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa nasabah diberikan kemudahan untuk dapat 

bertransaksi tanpa batas. (Sumber : Iklan Televisi Bank BNI) 

Gambaran diatas merupakan cuplikan sebuah iklan televisi 

produk bank yang kini sedang merebak, yakni BNI mobile. Produk 

yang mengimplementasikan perbankan dengan teknologi informasi 

atau yang biasa disebut mobile-banking ini, terus berkembang 

seiring dengan menjamurnya pengguna smart-phone. 

Niat berkaitan dengan keinginan terhadap suatu hal yang 

biasanya diikuti oleh tingkah  laku yang mendukung keinginan 

tersebut. Menurut Fishbein dan Kotler (www.digilib.petra.ac.id 

,2010) Niat adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan atau 

perilaku atau sesuatu yang segera mendahului tingkah laku 

pembelian yang sebenarnya. Menurut Winkel 

(www.digilib.petra.ac.id, 2010), niat beli seseorang juga dapat 

timbul karena adanya perasaan senang yang diperkuat oleh sikap 

positif. Hal ini berarti bila seseorang senang dengan suatu produk 
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maka niat beli konsumen dapat meningkat. Proses timbulnya niat 

ini dapat dilihat dalam urutan psikologis sebagai berikut :  

Perasaan Senang → Sikap Positif → Niat 

Sumber : www.digilib.petra.ac.id, 2010 

Jadi, proses terjadinya niat beli dipahami sebagai proses 

yang didahului oleh adanya kesadaran akan kebutuhan, adanya 

perhatian terhadap suatu produk yang disertai dengan perasaan 

tertarik dan adanya perasaan senang atau sikap positif terhadap 

suatu produk yang diperoleh melalui proses sensasi dan persepsi. 

Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian 

rupa agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta 

memiliki karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para 

konsumen atau khalayak secara suka rela terdorong untuk 

melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan 

pengiklan (Jefkins, 1997:18). 

Perasaan tertarik, senang dan sikap positif konsumen terhadap 

suatu produk pada akhirnya dapat menimbulkan niat konsumen 

untuk mendapatkan dan menggunakan layanan atau pembelian 

terhadap suatu produk.  

Menurut Bigne et al. (2001), niat berperilaku dikaji dari dua 

elemen, yaitu return (keinginan pelanggan untuk kembali 

menggunakan layanan yang diberikan provider) dan recommend 

(keinginan pelanggan untuk memberikan rekomendasi pada pihak 

lain untuk mencoba layanan yang pernah dialaminya). Dalam 

konsep pembelian kembali ada dua konsep yang banyak dibahas 



12 

 

yaitu intensitas membeli ulang (repurchase intentions) dan perilaku 

membeli ulang yang aktual (actual repurchase behavior). 

(www.digilib.petra.ac.id) 

Sekarang timbul pertanyaan apakah layanan kualitas 

layanan dan iklan yang ditawarkan bank mempunyai pengaruh yang 

baik dan positif yang kiranya akan membuat nasabah tertarik dalam 

menggunakan produk mobile-banking atau layanan pada saat 

nasabah bertransaksi langsung di kantor bank tersebut sebaliknya 

menjadi pilihan terbaik untuk nasabah dalam melakukan transaksi? 

Dapat diasumsikan bahwa apabila penilaian konsumen 

menimbulkan ketertarikan menggunakan layanan mobile-banking 

maka hal ini merupakan pengaruh dari kualitas pelayanan yang 

diberikan. Kualitas pelayanan mendorong pelanggan yang 

komitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga 

berdampak kepada peningkatan market share suatu produk. (Oliver, 

1980) 

Pembahasan yang diteliti dalam makalah mencakup 

penelitian bisnis yang berjalan di BPR KS dalam hal mengukur 

efektivitas pemasaran dan rencana peningkatan terhadap pengguna 

layanan mobile-banking. Sosialisasi yang sudah dilakukan oleh 

Customer Service, Counter-Sales, dan Teller terhadap layanan 

mobile-banking, dimana nasabah yang memiliki telepon pintar 

(smartphone) seperti Android, BlackBerry, dan iPhone dapat 

melakukan instalasi aplikasi mobile-banking BPR KS melalui 

official market Google Play, App World, dan Apps Store untuk 
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setiap platform telepon pintar (smartphone) yang dimiliki dan 

memiliki rekening tabungan dapat melakukan transaksi perbankan. 

Promosi Iklan sudah dilakukan terhadap informasi layanan dan fitur 

yang dimiliki pada mobile-banking BPR KS kepada nasabah namun 

registrasi mobile-banking di BPR KS cenderung menurun, 

sedangkan kecenderungan industri perbankan secara nasional 

meningkat. Secara teori kualitas layanan dan pesan iklan akan 

mempengaruhi niat konsumen untuk membeli/menggunakan jasa. 

Perbedaan fenomena dan teori ini memotivasi penulis untuk 

meneliti : PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN PESAN 

IKLAN TERHADAP NIAT NASABAH UNTUK 

MENGGUNAKAN LAYANAN MOBILE-BANKING DI BPR 

KARYAJATNIKA SADAYA BANDUNG. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan analisa awal diatas, dapat diidentifikasi 

masalah penelitian terhadap masih rendahnya minat nasabah BPR 

KS Bandung dalam menggunakan layanan mobile-banking dalam 

transaksi perbankan sehingga berdampak kepada operasional 

layanan yang kurang efektif karena masih banyaknya antrian 

nasabah yang melakukan transaksi di bagian teller, kredit, dan 

deposito, misalnya antrian yang terjadi di bagian kredit dimana 

nasabah memerlukan informasi pinjaman dan angsuran per 

bulannya, tingginya biaya operasional, dan belum tercapainya target 

peningkatan pengguna dan volume transaksi. Layanan mobile-
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banking menjadi salah satu andalan BPR KS selain karena menjadi 

BPR pioneer dalam penyedia layanan mobile-banking pertama dan 

juga kelengkapan fitur dan informasi yang bisa didapatkan oleh 

nasabah. Biaya implementasi dengan infrastruktur yang sudah 

dipersiapkan merupakan upaya yang dilakukan oleh BPR KS untuk 

memberikan layanan terbaik untuk nasabahnya dan dapat menjadi 

competitor ditengah-tengah persaingan dengan bank lain dalam hal 

fitur mobile-banking. Permasalahan dalam penelitian ini hanya akan 

dilihat dari kualitas layanan dan iklan yang disampaikan kepada 

nasabah BPR KS khususnya di kota Bandung. Berikut ini adalah 

empat rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian bisnis 

di BPR KS, yaitu : 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap niat nasabah 

menggunakan layanan mobile-banking? 

2. Apakah pesan iklan berpengaruh terhadap niat nasabah 

menggunakan layanan mobile-banking? 

3. Bagaimana niat nasabah dalam menggunakan layanan mobile-

banking BPR KS di kota Bandung? 

4. Apakah kualitas layanan dan pesan iklan berpengaruh terhadap 

niat nasabah menggunakan layanan mobile-banking? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tanggapan nasabah BPR KS terhadap kualitas 

layanan mobile-banking BPR KS di kota Bandung. 
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2. Mengetahui tanggapan nasabah BPR KS terhadap pesan iklan 

mobile-banking BPR KS di kota Bandung. 

3. Mengetahui niat nasabah dalam menggunakan layanan mobile-

banking BPR KS di kota Bandung. 

4. Mengetahui pengaruh kualitas layanan dan pesan iklan terhadap 

niat nasabah menggunakan layanan mobile-banking. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan bagi Perusahaan : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

informasi yang aktual mengenai efektifitas kualitas layanan dan 

pesan iklan yang dapat dihubungkan dengan niat nasabah dalam 

menggunakan layanan mobile-banking, serta mengetahui tolak 

ukur relevansi layanan mobile-banking yang tersedia memenuhi 

kebutuhan nasabah/pengguna. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam hal 

perencanaan strategi dan rencana program dengan tujuan 

peningkatan pengguna layanan mobile-banking dan peningkatan 

volume transaksi. 

 

Manfaat penelitian yang dilakukan bagi Akademis : 

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi penyempurnaan 

dan salah satu referensi pengalaman dalam ilmu manajemens 

pemasaran melalui pembelajaran teori dan penerapannya secara 
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langsung di dunia industri, terutama penggunaan teknologi di 

industri perbankan. 

2. Hasil penelitian ini, dapat menjadi dasar, acuan, dan 

penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti kualitas 

layanan, pesan iklan, program peningkatan niat, dan volume 

transaksi melalui layanan mobile-banking. 


