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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan tidaklah luput dari pengamatan teknologi sebagai 

penunjang untuk melakukan segala aktivitasnya yang salah satunya dengan 

memanfaatkan teknologi internet yang bertujuan untuk mengembangkan 

pelayanan. Pemanfaatan teknologi internet dalam perbankan dikenal dengan 

internet banking yang merupakan kegiatan melakukan internet dengan website 

milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan.  

Salah satu layanan dalam internet banking yaitu mobile banking, yang 

merupakan layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi serta 

diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan 

kegiatan perbankan seperti dalam bertransaksi dan kegiatan  lainnya. Mobile 

banking dibuat dalam bentuk aplikasi dengan menggunakan perangkat mobile 

seperti smartphone atau tablet. Mobile banking tersedia secara 24 jam, 

beberapa lembaga keuangan memiliki batasan dimana akun dapat diakses 

melalui mobile banking, serta batasan jumlah yang dapat ditransaksikan. 

Meski telah menawarkan berbagai macam manfaat, namun mobile 

banking masih belum sepenuhnya membuat nasabah untuk menggunakannya, 

dikarenakan masih banyak nasabah yang lebih memilih untuk melakukan 

transaksi secara langsung dengan mendatangi bank yang bersangkutan. Selain 

itu, terdapat nasabah yang tidak ingin menggunakan aplikasi mobile banking
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dikarenakan merasa pemakaiannya yang begitu rumit dalam hal bertransaksi. 

Persepsi nasabah dalam hal ini penting karena untuk mengetahui seberapa 

besar kepercayaan nasabah terhadap kemudahan penggunaan mobile banking. 

Kecanggihan layanan perbankan konvensional saat ini tentu juga diiringi 

dengan semakin rentannya bank konvensional dan nasabahnya menjadi 

sasaran kejahatan perbankan modern dengan memanfaatkannya kemajuan 

teknologi. Dalam berbagai kasus kejahatan di lingkungan perbankan, sebuah 

bank dengan sistem keamanan yang canggih masih saja dapat menjadi sasaran 

pembobolan bank oleh peretas (hacker) yang mengacaukan sistem perbankan 

dalam aktivitas transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran lainnya seperti 

kliring, transfer dan transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan bank 

menderita kerugian besar. Tidak sedikit pula nasabah yang merasa khawatir 

menggunakan mobile banking karena masalah keamanan yang saat ini marak 

terjadi kejahatan dalam penggunaan mobile banking seperti penipuan dalam 

bertransaksi, pencurian identitas, pengambilan data nasabah yang dilakukan 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta adanya kerusakan file pada 

data. Oleh karena itu, pihak bank harus dapat memberikan pelayanan sistem 

yang baik sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pengguna mobile 

banking. 

Perbankan konvensional khususnya Bank Negara Indonesia telah 

menyebar layanan mobile banking dimana layanan dalam Bank Negara 

Indonesia tersebut memiliki banyak jenis layanann, kemudahan serta 

kenyaman dan keamanan bagi para nasabah, seperti melakukan berbagai 
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transaksi informasi rekening, transaksi pembayaran (telepon/hp, PLN, tiket, 

asuransi, zakat/infaq), transaksi transfer, produk dan promo, serta pembelian 

lainnya seperti token listrik, top up tap cash, link aja, voucher prabayar 

telepon. 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Negara Indonesia karena bank bni 

merupakan salah satu bank konvensional dengan pelayanan terbaik dan 

merupakan bank umum BUMN di Indonesia serta terbukti dengan adanya 

beberapa penghargaan yang diperoleh.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui dan mempelajari tentang sistem layanan yang diberikan oleh PT. 

Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Malang 

yang berjudul “Persepsi Nasabah Tentang Penggunaan Layanan Mobile 

Banking Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu 

Sawojajar Malang”.  

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem layanan mobile banking pada PT. Bank Negara 

Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Malang? 

2. Bagaimana persepsi nasabah tentang layanan mobile banking pada PT. 

Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawojajar Malang? 

C. Batasan Masalah 

Didalam perkembangan dunia teknologi dan informasi, perbankan 

mempunyai beberapa layanan yang salah satunya yaitu layanan mobile 

banking. Dalam laporan ini perlu adanya pembatasan masalah dengan tujuan 
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pembahasan tidak melebar dari pembahasan yang sudah ditentukan. Penelitian 

akan ditekankan pada persepsi nasabah dan sistem layanan mobile banking 

pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

Berdasarkan rumusan massalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui sistem layanan mobile banking pada PT. Bank 

Negara Indonesia, Tbk. 

b. Untuk mengetahui persepsi nasabah tentang penggunaan layanan 

mobile banking pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Penulis 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini bagi penulis diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem dan persepsi 

nasabah tentang layanan mobile banking pada PT. Bank Negara 

Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Sawojajar - Malang. 

b. Bagi Lembaga 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini bagi lembaga diharapkan 

mampu menambah masukan guna menambah kualitas pelayanan agar 

kualitas pelayanan pada Mobile Banking lebih baik dan lebih dikenal 

masyarakat luas. Selain itu dapat membangun kerjasama yang baik 

antara pihak lain dengan pihak Bank Negara Indonesia. 


