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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat telah mempernagruhi industri 

perbankan, seperti halnya mobile banking yang merupakan salah satu wujud dari 

perkembangan teknologi tersebut. Perangkat komunikasi merupakan salah satu contoh dari 

perkembangan teknologi yang pada saat ini juga dimanfaatkan oleh sektor perbankan. Saat 

ini sudah banyak bank yang telah menyediakan akses mobile untuk mengetahui informasi 

keuangan. Kondisi tersebut merupakan salah satu perbaikan layanan terhadap nasabah, 

karena pada kenyataannya dalam melaksanakan transaksi perbankan setiap nasabah 

minimal membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit berada pada antrian. Hal tersebut akan 

cenderung berdampak merugikan bagi para nasabah jika waktu serta peluang bisnis mereka 

tersita hanya untuk bertransaksi di bank.   

Mobile banking merupakan layanan perbankan yang berfungsi untuk memudahkan 

nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke bank atau ATM, 

kecuali penarikan uang cash. Keunggulan mobile banking yaitu nasabah dapat melakukan 

transaksi finansial, dimana saja, dan kapan saja tanpa dibatasi waktu. Layanan atau fitur 

pada mobile banking meliputi: transaksi finansial, transaksi non finansial, transfer  dana 

dari rekening bank yang sama maupun berbedaa, cek saldo dan pembayaran tagihan seperti 

tagihan kartu kredit , pembayaran listrik , dan pembayaran untuk pendidikan ,selain itu juga 

dpat membeli pulsa eletrik dan pulsa listrik  yang  dapat dilakukan lewat telepon seluler.  

Melihat dari gaya hidup masyarakat jaman modern ini yang tidak bisa lepas dalam 

menggunakan telepon seluler, sehingga dengan adanya sistem mobile banking ini dapat 

mempermudah masyarakat dalam menggunakannya. Dalam melakukan sejumlah transaksi 

keuangan secara efektif dan efisien yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui 

perangkat telepon seluler berbasis internet. Dengan menggunakan mobile banking, nasabah 

dapat menggunakan aplikasi tersebut selama 24 jam penuh tanpa harus datang ke kantor 

cabang, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya mereka dalam bertransaksi. 

Perkembangan penggunaan mobile banking pada saat ini sudah semakin pesat di 

berbagai kantor Bank di Indonesia, seperti Bank BCA, BNI,  BRI, salah satunya di Bank 

Mandiri.  Jadisangat mempermudah nasabah dalam menggunakan mobile banking di 

kantor Bank lainnya. Persepsi pada pemanfaatan fitur mobile banking merupakan faktor 

yang penting pengaruhnya terhadap jumlah nasabah dalam menggunakan mobile banking. 
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Karena dengan menggunakan persepsi pada nasabah dalam pemanfaatan fitur pada aplikasi 

mobile banking akan dapat memberikan manfaat kepada pengguna mobile banking 

sebelum menggunakannya atau memberikan layanan sesuai kebutuhan nasabah.  

Pengguna mobile banking semakin tahun semakin banyak peminatnya, namun sebgaian 

masyarakat masih belum paham dengan kegunaan atau manfaat dari fitur yang dimiliki atau 

yang sudah tersedia di aplikasi mobile banking. Sehingga peneliti membahas tentang 

pengelolaan mobile banking terhadap pemanfaatan fitur-fitur yang dimiliki dan upaya yang 

di inginkan nasabah dalam mengatasi kendala yang terjadi pada aplikasi mobile banking. 

 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah 

tentang “Pengelolaan Mobile Banking (Mandiri Online) Pada PT. Bank Mandiri KCP 

Tlogomas Malang dalam Tugas Akhir ini akan dibahas:  

1. Bagaimana persepsi terhadap pemanfaatan fitur mobile banking pada nasabah ? 

2. Bagaimana upaya yang di inginkan nasabah untuk mengatasi kendala yang terjadi  

di mobile banking pada  Bank Mandiri KCP Tlogomas Malang ? 

 

C.     Batasan Masalah 

Berdasarkan data yang di dapatkan batasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan 

pokok permasalahan yang diteliti tidak teralalu melebar dari sudut yang sudah 

ditentukan, maka pada penulisan Tugas Akhir ini berfokus pada pemanfaatan fitur 

mobile banking, kelemahan dan resiko yang terjadi pada penggunaan mobile banking, 

dan upaya yang di inginkan responden untuk mengatasi kendala yang terjadi pada 

mobile banking di bank mandiri. 

D.      Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.Untuk mengetahui persepsi nasabah pada pemanfaatan fitur yang dimiliki Mobile 

Banking 

2.Untuk mengetahui upaya yang di inginkan nasabah untuk mengatasi kendala yang 

terjadi  di mobile banking pada  Bank Mandiri KCP Tlogomas Malang  

E.      Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 
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a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang di peroleh di 

bangku kuliah 

b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-

masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun kedunia kerja yang 

sebenarnya 

c. Sebagai sarana menambah wawasan yang berhubungan dengan bidang yang 

ditekuni selama kuliah 

2. Bagi instansi atau Bank Mandiri KCP Tlogomas Malang  

Di harapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan 

langkah selanjutnya atau demi masa depan perusahaan kearah yang lebih baik dan dapat 

berkembangnya dalam penggunaan mobile banking pada nasabah. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat bermanfaat dan pemahaman dalam penggunaan mobile banking 

 


