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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam dunia modern sekarang ini, khususnya pada industri 

perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan 

perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh 

karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat 

lepas dari dunia perbankan, jika hendak meenjalan aktivitas keuangan, 

baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. Bank dapat 

dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu 

kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan 

negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin 

besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. 

(2004,Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan) 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang 

pesat. Mengingat masyarakat khususnya di Indonesia yang menjadi 

usahawan ataupun pebisnis yang tidak memiliki waktu untuk melakukan 

transaksi di bank ataupun ATM. Mengharuskan mereka untuk lebih 

mengedepankan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam melakukan 

berbagai kegiatan pekerjaan mereka dan juga melakukan transaksi. 

 

 



2 
 

 
 

Kini Bank BNI meyediakan salah satu layanan yang memudahkan 

nasabah dalam melakukan transaksi melalui telephone selular atau yang 

saat ini dikenal dengan SMS Banking. Layanan SMS Banking adalah salah 

satu layanan yang menggunakan media SMS (Short Message Service). 

Dengan menggunakan layanan SMS Banking nasabah dapat melakukan 

transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu mendatangi ATM.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan SMS Banking pada Bank Negara 

Indonesia Kantor Layanan Cabang Blimbing Malang ? 

2. Bagaimana hasil angket responden nasabah terhadap penggunaan 

layanan SMS Banking ? 

3. Apa saja kelemahan dan kelebihan yang didapat pada penggunaan 

layanan SMS Banking?  

C. Batasan Masalah  

Pembahasan dalam penulisan ini hanya terbatas pada pelaksanaan layanan 

SMS Banking, hasil angket responden nasabah dalam penggunaan layanan 

SMS Banking dan kelemahan, kelebihan yang didapat pada penggunaan 

layanan SMS Banking pada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Layanan 

Cabang Blimbing Malang.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pelaksanaan dalam layanan SMS Banking pada PT. Bank 

Negara Indonesia Kantor Layanan Cabang Blimbing Malang.  

2. Menjelaskan hasil angket responden nasabah terhadap penggunaan 

layanan SMS Banking. 

3. Menjelaskan kelemahan dan kelebihan yang didapat pada penggunaan 

layanan SMS Banking. 
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E. Manfaat  

1. Bagi Bank BNI   

Memberikan masukan dan dijadikan bahan evaluasi bagi bank itu 

sendiri untuk membantu pelayanan nasabah layanan SMS Banking 

2. Bagi Pihak Lain  

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang layanan SMS Banking, 

menambah referensi tentang perbankan  

 


