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1 BAB I 

PENDAHULUAN     

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan transaksi. 

Transaksi tersebut memerlukan alat bayar berupa uang dimana kedua belah pihak 

harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Namun kenyataan yang ada 

saat ini berbeda dengan dahulu. Saat ini terdapat banyak layanan yang disediakan 

oleh Bank guna mempermudah nasabah melakukan teransaksi. Dengan 

kecanggihan teknologi yang ada saat ini, semua jenis transaksi bisa dilakukan 

dengan menggunakan media elektronik tanpa melibatkan kontak fisik secara 

langsung. Dalam dunia perbankan saat ini telah diramaikan dengan adanya fasilitas 

kemudahan bertransaksi secara mobile, hal tersebut terjadi seiring dengan tuntutan 

terhadap tersedianya kemudahan dan kesederhanaan prosedur yang semakin lama 

semakin meningkat. Masyarakat semakin menuntut kepraktisan dan mulai enggan 

menjalankan suatu prosedur yang tidak hanya menghabiskan banyak waktu namun 

tanpa terasa telah mengikis sumber pendapatan seseorang. Hal ini menjadi dasar 

pemikiran para nasabah untuk mulai beralih dari kebiasaannya selama ini. 

Sebelumnya para nasabah sudah cukup puas dengan adanya transaksi 

menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun sekarang kepuasan 

tersebut cepat menghilang, karena bertransaksi dengan menggunakan ATM tidak 

jauh beda dengan datang langsung ke bank, bahkan terkadang nasabah harus tetap 

mengantri untuk menunggu gilirannya tiba. Dilain pihak, tingginya tingkat 
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kriminalitas yang melahirkan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan 

kepraktisan dalam melakukan segala transaksi. Indusrti perbankan tahu benar 

memanfaatkan hal itu. Fungsi utama bank sebagai tempat menabung dan sumber 

kredit pun dikembangkan. Saat ini, dalam bersaing satu sama lain, bank-bank tidak 

hanya mengandalkan dua fungsi utama tersebut, melainkan berlomba memberikan 

layanan yang sebanyak mungkin dapat dilibatkan langsung dalam melakukan 

transaksi sehari-hari. 

Hal ini menyebabkan dunia perbankan mulai memutar otak dan menggagas 

formula unuk mengembangkan dan membuka jaringan untuk pelayanan kepada 

nasabah berupa layanan Mobile Banking. Bank telah memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi dalam layanan perbankannya dengan meluncurkan media 

layanan transaksi perbankan berbasis teknologi informasi yaitu Mobile Banking, 

layanan Mobile Banking membuka kesempatan bagi nasabah untuk melakukan 

transaksi perbankan melalui perangkat handphone. 

Mempertimbangkan fenomena telepon seluler sebagai alat komunikasi yang 

paling diminati saat ini, maka sangat besar peluang para nasabah yang akan 

manggunakan layanan Mobile Banking. Teknologi dan komunikasi memang sudah 

seharusnya digunakan untuk mempermudah penggunanya. Seperti halnya pada 

Bank BRI, untuk mempermudah transaksi pelanggan, Mobile Banking ini 

diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempermudah akses rekening nasabah 

perorangan dengan menggunakan ponsel. Mobile Bankingini dapat diakses oleh 

nasabah selama 24 jam. Berbagai alasan nasabah membutuhkan Mobile Banking 

yaitu: praktis karena tidak perlu datang ke bank atau ATM, transaksi menjadi lebih 
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cepat, mempermudah untuk cek saldo melalui handphone, mempermudah mencari 

informasi tentang produk bank, dan cara pengoperasiannya mudah. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu usaha dalam industri 

perbankan yang tidak lepas dari fenomena perubahan yang timbul dari intensitas 

persaingan untuk mendapatkan hati pelanggan (nasabah) mereka. Karena saat ini 

perilaku nasabah bank di Indonesia tidak mudah untuk ditebak, ada nasabah yang 

menginginkan suku bunga yang rendah (contoh pinjaman) atau suku bunga yang 

tinggi (contoh tabungan, giro dan deposito), biaya administrasi yang rendah dan ada 

pula nasabah yang menginginkan transaksi keuangan yang cepat, efisien, nyaman 

dan mudah dalam bertransaksi, kapanpun, dan dimanapun. 

Sekarang ini persaingan antara Bank sebagai Industri Jasa Keuangan semakin 

Kompetitif. Masing-masing Bank berusaha menampilkan performance dirinya 

sebaik mungkin agar dapat merebut pangsa pasar dikalangan nasabah. Hal ini dapat 

kita lihat dari ketatnya persaingan Bank yang semakin mengglobal dalam kualitas 

pelayanan dan promosi dari sekian banyak bank yang ada di Indonesia. 

Kenyataannya kondisi bank-bank terbesar di Indonesia memiliki banyak kesamaan 

dalam tingkat persaingan, seperti sama-sama mempunyai kantor yang megah dan 

mewah, cabang yang banyak dan teknologi yang semakin canggih. Maka yang 

membedakan antara satu bank dengan bank yang lain adalah pelayanannya. Apalagi 

tingkat bunga yang tinggi bukan lagi senjata yang ampuh untuk menarik 

konsumen/pelanggan. Peranan bank sebagai sarana untuk menghimpun dana dari 

masyarakat menjadi sangat penting bagi dunia usaha, yang secara langsung dapat 

menumbuhkan perekonomian suatu negara.  
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Menurut Kotler (2014: 561) ada lima kualitas pelayanan yang dapat 

dirincikan:   

1. Keandalan (Realibility) Merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya 

2. Keresponsifan (Responsiveness) Kemauan untuk membantu konsumen dan 

memberikan jasa/layanan dengan cepat atau ketanggapan. 

3. Keyakinan (Confidance) Menyangkut pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati (Emphaty) Syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi 

pelanggan 

5. Berwujud (Tangible) Merupakan penampilan fisik dalam hal fasilitas, 

peralatan, personel dan media komunikasi  

M-Banking memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk sekedar 

mengecek saldo tabungan, membayar tagihan ataupun mentransfer dana ke 

rekening lain. Artinya, kegiatan yang beberapa waktu lalu harus dilakukan di depan 

teller, kini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tanpa harus datang ke kantor 

cabang bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) M-Banking sangat tepat 

diperuntukkan bagi mereka yang mungkin karena padatnya jadwal, sibuk atau 

akibat tidak adanya pilihan lain. Apalagi, layanannya beragam. Mulai dari yang 

sederhana, yaitu Phone Banking, lalu SMS Banking dan yang terakhir Internet 

Banking. Kini, di Indonesia komponen M-Banking ini sama popularnya dan 

memiliki pasarnya tersendiri.  
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Seperti yang kita ketahui, Bank BRI merupakan bank yang telah memberikan 

berbagai fasilitas transaksi, antara lain ATM, SMS Banking, PC Banking, atau 

Internet Banking untuk memudahkan nasabah bertransaksi. dengan berbagai 

fasilitas tersebut, para nasabah dapat bertransaksi secara cepat tanpa batasan, waktu 

dan jarak. 

Pentingnya Mobile Banking dalam membantu para nasabah mencapai 

kepuasan maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan Judul “Kepuasan Nasabah 

Terhadap Penggunaan Mobile Banking pada Bank BRI “ 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, memiliki beberapa rumusan masalah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Apa saja fitur-fitur yang terdapat pada Mobile Banking di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Wolowau 

2. Bagaimana prosedur penggunaan Mobile Banking di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Wolowau 

3. Bagaimana standar pelayanan Customer Service terhadap nasabah di PT. 

Bak Rakyat Indonesia KCP Unit Wolowaru 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, memiliki beberapa diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui keamanan Mobile Banking terhadap kepuasan Nasabah di 

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Wolowau 
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2. Mengetahui prosedur penggunaan Mobile Banking di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Wolowau 

3. Mengetahui kekuatan Akses untuk penggunaan Mobile Banking 

Terhadap kepuasan Nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Unit Wolowau 

4. Mengetahui strategi peningkatan jumlah pengguna Mobile Banking 

terhadap kepuasan Nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Unit Wolowau 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan tentang bagaimana pentingnya 

menggunakan Mobile Banking dijaman Milenials ini 

b. Agara dapat mengetahui bagaimana prosedur mengaktifkan Mobile 

Banking 

2. Bagi Bank BRI Unit Surabaya 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi atau 

masukan-masukan  positif    agar    dapat     mengetahui   kesulitan   atau  

kurangnya fitur-fitur didalam Aplikasi Mobile Banking 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

a. Dapat mengetahui kemampuan, pengalaman serta keterampilan 

mahasiswa dalam membuat penelitian ilmiah. 
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b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan di materi kuliah dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya di bidang perbankan. 

c. Menyusun, mengevaluasi serta menyelesaikan metode dan materi 

kuliah agar relevan di dunia kerja pada bidang perbankan. 

  


