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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan 

manusia, dimana dunia semakin menyatu tidak bisa lagi kejadian di suatu negara 

tertutup bagi dunia luar, teknologi informasi dan komunikasi telah merangsang 

perubahan antar bangsa yang tidak terbatas. Globalisasi telah muncul sebagai 

fenomena baru yang telah dilahirkan oleh kemajuan zaman. Dalam bidang 

perekonomian hal ini membawa dampak yang cukup besar bagi industri – industri 

di Indonesia baik itu industri perdagangan, manufaktur maupun jasa. 

Maraknya bisnis di Indonesia akhir-akhir ini via Internet diyakini memiliki 

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tingginya jumlah pengguna 

Internet yang melakukan transaksi melalui electronic commerce terus meluas dan 

meningkat dengan tajam. Indonesia diyakini akan berpeluang menjadi negara 

keempat terbesar di Asia sebagai pengguna internet setelah Jepang, Cina dan 

India. Pertumbuhan pengguna online banking di Indonesia juga tercatat sebagai 

yang tercepat di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan semakin banyak penduduk 

Indonesia yang menjadikan internet sebagai pintu gerbang pencarian berbagai 

layanan termasuk layanan perbankan. (http://www.merdeka.com) 

Maraknya pengguna teknologi canggih di sektor perbankan dipastikan 

akan mengubah pola transaksi. Bank yang tadinya lebih banyak disibukkan 

dengan transaksi yang berkaitan dengan uang tunai, penarikan dan penyetoran 

uang, akan menjadi lebih praktis dan cepat tanpa harus repot-repot untuk antri dan 

menulis setoran. Produk yang mengimplementasikan perbankan dengan teknologi 

informasi atau yang biasa disebut mobile banking ini, terus berkembang seiring 

dengan menjamurnya pengguna handphone. 

Bank yang memiliki layanan mobile ini melakukan kerja sama dengan 

operator seluler yang ada baik GSM maupun CDMA yang ada. Pembagian 
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kerjanya, bank mengurusi pendaftaran dan pengamanan sistem transaksi, 

sedangkan operator menangani traffic sms antara nasabah dan bank. 

Hasil survei yang dilakukan Sharing Vision tentang short message service 

(SMS)/mobile banking, terdapat sejumlah fakta menarik yang menyiratkan potensi 

bisnis yang amat luas bagi industri perbankan di Tanah Air. Survei pada akhir 

2011 dengan 105 responden di Jakarta dan Bandung yang utamanya menegaskan 

bahwa semakin banyak orang Indonesia aware sekaligus membutuhkan 

SMS/mobile banking, termasuk dari segmen kurang potensial.  Survei juga 

menunjukkan bahwa responden dalam jawaban terbukanya menyebutkan layanan 

SMS/mobile banking sebagai layanan yang paling banyak diakses dibandingkan 

dengan lainnya pada akses data di telepon seluler (ponsel) mereka.  Berikut 

jumlah bank penyedia layanan internet. 

Tabel 1.1 

Bank Penyelenggara Layanan Internet Banking 

No Bank Nama layanan internet Jenis layanan internet 

1 Mandiri  M-Banking Transfer dana, info saldo, 

mutasi rekening, informasi 

nilai tukar, tagihan kartu kredit, 

telepon dll, pembelian pulsa, 

tiket pesawat dan saham) 

2 BCA KlikBCA Transfer dana, info saldo, 

mutasi rekening, informasi 

nilai tukar, tagihan kartu kredit, 

telepon dll, pembelian pulsa, 

tiket pesawat dan saham) 

3 BNI BNI Internet Banking Transfer dana, info saldo, 

mutasi rekening, informasi 

nilai tukar, tagihan kartu kredit, 

telepon dll, pembelian pulsa, 

tiket pesawat dan saham) 

4 BRI Internet Banking BRI Transfer dana, info saldo, 

tagihan kartu kredit, telepon 

dll, pembelian pulsa,) 

5 CIMB Niaga  Mobile Banking CIMB Niaga Transfer dana, info saldo, 

tagihan kartu kredit, telepon 

dll, pembelian pulsa, tiket 

pesawat dan saham) 

6 Permata PermataNet  Transfer dana, info saldo,  

informasi nilai tukar, tagihan 

kartu kredit, telepon dll, 

pembelian pulsa) 
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7 BII BII Internet Banking Transfer dana, info saldo, 

mutasi rekening, informasi 

nilai tukar, tagihan kartu kredit, 

telepon dll, pembelian pulsa, 

dan saham) 

8 Lippo Internet Banking Transfer dana, info saldo,  

tagihan kartu kredit, telepon 

dll, pembelian pulsa, dan 

saham) 

Sumber: wikipedia.org 

Banyaknya bank penyedia jasa layanan internet banking berdampak pada 

Pertumbuhan jual/beli online naik sebesar 100 persen pada tahun 2011 dibanding 

tahun 2010. Seperempat pengguna Internet menggunakan SMS dan Internet 

banking sehingga banyak perbankan yang menargetkan nasabahnya sebagai 

pengguna internet banking dan M-Banking 

Kualitas layanan belum merata karena ada bank yang prima memberikan 

layanan SMS/mobile banking. Sebaliknya, ada pula yang menimbulkan 

kekecewaan mendalam akibat sistem pembayaran yang tidak baik. kekecewaan 

muncul akibat tiga problem kualitas layanan dominan. Ketiga masalah tersebut 

adalah layanan gagal tapi pulsa seluler dipotong, info transfer berhasil padahal 

gagal, dan tak ada konfirmasi keberhasilan akses layanan. 

(http://www.infobanknews.com/2012/03) 

 Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang memanfaatkan fasilitas 

sms yang terdapat dalam telepon seluler yang bertujuan guna memberikan satu 

kemudahan kepada nasabah dan merupakan suatu ciri tersendiri, akan tetapi 

masalah M- Banking bank mandiri pernah bermasalah dengan komplain nasabah 

yaitu Reno Meutia mengenai kerugian finansial akibat potongan saldo dari 

transaksi M- Banking, Pihak bank Mandiri menjanjikan akan meneruskan masalah 

ini ke bagian yang berwenang. Namun setelah dua minggu berlalu, nasabah tidak 

dihubungi kembali. (suara pembaca.detik.com). Hal ini pun terjadi pada Aditio 

yang melakukan transaksi transfer antar bank dengan menggunakan layanan "M- 

Banking Mandiri" Pada Tanggal 27 Oktober 2008. Aditio yakin bawa 

transaksinya berjalan dengan lancar karena langsung dapat balasan dari Bank 

Mandiri dengan nomor SMS Center 543 yang intinya bahwa tranfer anda sudah 

http://www.infobanknews.com/2012/03
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dilakukan dan berhasil. Akan tetapi pihak penerima menyampaikan bahwa uang 

yang ditransfer belum sampai. Keluhan pun disampaikan beberapa kali pada Bank 

Mandiri tapi jawabanya tidak memuaskan dan tidak bisa memastikan sampai 

kapan masalah itu bisa diselesaikan. (suara pembaca.detik.com) Karena kesalahan 

informasi yang salah, berakibat kerugian finansial bagi nasabah yang sering 

bertransaksi via M- Banking tersebut. 

Fenomena tersebut tentu perlu adanya perhatian penuh dari pihak 

perbankan kepada nasabah, di satu sisi bank memberikan kemudahan dengan 

pelayanan M- Banking akan tetapi di sisi lain bank kurang melayani dengan baik 

keluhan atas M- Banking tersebut.  

Masalah keluhan M- Banking tersebut hanya sebagian kecil dari pelayanan 

kualitas bank mandiri secara keseluruhan, hal ini jika dilihat dari kesuksesan Bank 

Mandiri mempertahankan prestasinya sebagai The Best Bank Service Excellence 

yang 4 kali berturut-turut sejak 2008-2011, sekaligus sebagai The Most Consistent 

Bank 2 kali berturut-turut tahun 2010-2011. Penghargaan tersebut berdasarkan 

pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang diselenggarakan oleh 

MRI (Marketing Research Indonesia) dan majalah Infobank. 

Secara keseluruhan nilai layanan Cabang dan e-channel Bank Mandiri 

periode 2010-2011 mencapai nilai 91,23. Prestasi tersebut menunjukkan 

kesungguhan Bank Mandiri untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada 

nasabahnya. Pencapaian overall nilai 91.23 tersebut juga menjadi prestasi 

tersendiri, karena Bank Mandiri menjadi bank pertama yang berhasil menembus 

angka 90 selama 15 tahun survei industri BSEM tersebut dilaksanakan. 

(http://www.bankmandiri.co.id). 

Harapan terhadap kualitas jasa yang semakin baik tentunya menjadi 

tuntutan nasabah agar dapat tetap mempertahankan loyalitas nasabah diperlukan 

strategi pemasaran yang tepat dan jasa yang berkualitas sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada para nasabah. 

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Jasa M-Banking 

Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Cab. Pasteur”.    

http://www.bankmandiri.co.id/
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1.2     Identifikasi Masalah 

Peningkatan kualitas akan jasa yang di tawarkan semakin mendapatkan 

banyak perhatian bagi perusahaan. Seiring berkembangnya teknologi dari masa ke 

masa manusia semakin tergantung kepada teknologi, karena dengan bantuan 

teknologi aktivitas kegiatan seseorang dapat dikerjakan lebih efektif dan efisien. 

Layanan M- Banking Bank Mandiri yang memanfaatkan teknologi telepon seluler 

tentu akan memberikan suatu kemudahan bagi nasabah Bank Mandiri, dan hal 

tersebut tidak mungkin menjadi suatu daya tarik bagi nasabah mereka, karena 

untuk mendapatkan layanan transaksi perbankan mereka tidak perlu lagi repot-

repot untuk mengantri dan membuat catatan pada saat membutuhkan pelayanan. 

Maka atas dasar uraian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap kualitas jasa layanan M- Banking 

Bank Mandiri? 

2. Bagaimana tanggapan nasabah terhadap loyalitas layanan M- Banking 

Bank Mandiri? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas jasa M- Banking terhadap loyalitas nasabah 

Bank Mandiri? 

 

1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh M- 

Banking Bank Mandiri terhadap loyalitas nasabah pada Bank Mandiri. Dengan 

mencari data-data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan skripsi, guna melengkapi salah satu syarat kelulusan dalam 

memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap kualitas jasa layanan M- 

Banking Bank Mandiri? 
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2. Untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap loyalitas layanan M- 

Banking Bank Mandiri? 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa M- Banking terhadap loyalitas 

nasabah Bank Mandiri? 

 

1.4     Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Penulis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. Dan gambaran pelaksanaan teori dalam 

dunia kerja nyata, serta mengetahui berbagai informasi mengenai layanan 

M- Banking. 

b. Perusahaan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi pelaksanaan program lain atau yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan. Dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan penelitian jika perusahaan berminat melakukan riset lebih lanjut. 

c. Umum : Sebagai salah satu informasi dan pengetahuan yang dapat 

memberikan manfaat dan juga pihak-pihak lain yang menaruh minat 

terhadap penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang 

berguna.  


