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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era sekarang dengan adanya teknologi sesuatu yang sulit dapat 

dikerjakan dengan mudah, perubahan dan perkembangan teknologi yang 

sangat pesat menunjukkan bahwa progres teknologi semakin canggih. Melalui 

teknologi, para perusahaan khususnya di Indonesia mereka mampu bersaing 

dan memiliki terobosan untuk cara bekerja. Smartphone adalah salah satu 

contoh teknologi informasi yang perkembangannya sangat cepat. Melalui 

smartphone kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah dari 

berbagai sumber. Apalagi saat ini jangkauan internet hampir seluruh wilayah 

kota maupun desa dapat di akses. Informasi dapat diakses setiap saat dan 

dimanapun melaui smartphone yang tersambung dengan internet. 

Internet adalah jaringan informasi yang dapat menghubungkan semua 

komputer di dunia meskipun komputer dan sistem informasinya berbeda 

(Ahmadi dan Hermawan, 2013:68). Manfaat dari hadirnya internet dapat 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti komunikasi, 

mencari informasi yang dibutuhkan, transaksi bisnis, dan lain sebagainya. 

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang tidak mungkin bisa 

berjalan tanpa menggunakan teknologi informasi. Aplikasi mobile banking ini 

lah contoh dari kegiatan perbankan yang menggunakan teknologi tersebut.  

Melalui smartphone nasabah dapat melakukan transaksi perbankan 

secara online yang difasilitasi oleh pihak bank disebut mobile banking atau 
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biasa dikenal M-Banking (Budi Agus Riswandi, 2005:83). Transfer sesama 

maupun antar bank, informasi saldo, pembayaran tagihan, informasi 

mutasi rekening, bahkan pembelian pulsa merupakan fitur yang disediakan 

pihak bank. Tidak semua nasabah menggunakan fasilitas mobile banking, 

ternyata masih banyak yang memilih untuk transaksi secara manual. Di 

sisi lain juga ada nasabah yang tidak begitu paham menggunakan mobile 

banking contohnya hanya untuk pengecekan saldo. 

Untuk transaksi menggunakan mobile banking dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja selama ada jaringan internet dan dapat 

mengkasesnya. Efisiensi dan daya saing industri perbankan perlu 

ditingkatkan dengan memfasilitasi layanan yang beragam karena 

pertumbuhan mobile banking semakin hari semakin pesat. Dengan 

mempermudah sistem untuk dipelajari, maka minat nasabah untuk 

menggunakan bisa meningkat. 

Sampai saat ini pengguna mobile banking di Indonesia masih 

sedikit, padahal layanan ini banyak keuntungannya yang di dapat oleh 

nasabah yaitu aman, cepat, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

Sedangkan keuntungan bagi pihak bank adalah mengganti ke data 

elektronik seperti mencetak formulir transaksi, brosur dan katalog bisa 

menghemat biaya. mobile banking mempunyai fitur lagi yang termasuk 

sangat menguntungkan bagi nasabah yaitu kenyamanan. 

Kenyamanan adalah variabel utama untuk menggunakan mobile 

banking. Kenyamanan termasuk hal penting dalam menggunakan mobile 



 

 

banking, oleh karena itu untuk mempermudah akses dimanapun dan 

kapanpun sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan menikmati fitur 

kenyamanan. Selain kenyamanan ada variabel lain yang berpengaruh 

terhadap penggunaan mobile banking yaitu kemanan dalam bertransaksi. 

Menjaga data privasi nasabah dari tindakan kejahatan orang-orang yang 

tidak bertanggung jawab merupakan tujuan dari pihak bank memberikan 

fitur keamanan.  

Risiko juga merupakan variabel yang sangat penting dalam 

penggunaan mobile banking. Dengan transaksi online, jarak menjadi salah 

satu alasan menggunakan mobile banking karena dapat mepersingkat 

waktu dan praktis. Selain itu, nasabah harus mempertimbangkan untuk 

bertransaksi melalui mobile banking yang memfasilitasi layanan tidak 

bertatap muka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Service Exellence Monitor (BSEM) 2021 dari MRI 

Gambar 1.1. Performa Terbaik Mobile Banking 10 Bank 2020-2021 



 

 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

menduduki posisi ketiga untuk kategori “Performa Terbaik Mobile 

Banking 10 Bank Tahun 2020-2021”. Perkembangan performa mobile 

banking pada tahun 2020-2021 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengalami 

peningkatan yang cukup bagus. Perkembangan tersebut disebabkan adanya 

layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang 

mengutamakan mobilitas. Mobile banking dapat dioperasikan dengan 

sangat mudah dalam satu sentuhan. Keuntungan dari layanan perbankan 

ini adalah pihak bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah.  

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi nasabah untuk 

menggunakan mobile banking di bank yang diinginkan, seperti pelayanan 

yang memuaskan, lokasi terdekat, tingkat keamanan dan masih banyak 

variabel yang lain. Namun, peneliti lebih tertarik untuk menganalisis 

variabel kemudahan, keamanan, risiko dan kenyaman yang ditawarkan 

khususnya di Bank BRI Kantor Cabang Juwana, dikarenakan variabel 

tersebut dapat menjadikan tingkat persaingan antar bank.  

Reseach gap dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Mohamad Irfan 

Bagastia (2018) penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kemudahan 

berpengaruh terhadap minat menggunakan mobile banking. Sedangkan 

penelitian dari Tjini dan Baridwan (2019) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel kemudahan penggunaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. 



 

 

Penelitian dari Vina Pandu Winata, Sabri, dan Sandra Dewi (2018) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel keamanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. 

Sedangkan penelitian dari Else Wili Febriani (2020) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel keamanan tidak berpengaruh terhadap minat 

menggunakan mobile banking. 

Penelitian dari Giga Bawa Laksana, Endang Siti Astuti, dan Rizki 

Yudhi Dewantara (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel risiko berpengaruh positif terhapah minat menggunakan mobile 

banking. Sedangkan penelitian dari Ervina Indriyani (2018) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa risiko berpengaruh negatif terhadap 

minat menggunakan mobile banking. 

Penelitian dari Priestiani Putri Rahayu (2019) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel kenyamanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat menggunakan mobile banking. Sedangkan penelitian dari 

Mohamad Irfan Bagastia (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

variabel kenyamanan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan 

mobile banking.  

Lokasi Bank BRI Kantor Cabang Juwana terletak di Jl. P. 

Sudirman, Pertokoan Plaza Juwana No. 3, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 

59185. Jumlah nasabah Bank BRI Kantor Cabang Juwana sebanyak 2.387 

dan yang menggunakan mobile banking 1.979 nasabah. 



 

 

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Juwana karena 

ingin mengetahui apakah kemudahan, keamanan, risiko dan kenyamanan 

berpengaruh terhadap minat, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kemudahan, Keamanan, Risiko dan 

Kenyamanan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus 

Pada Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Juwana)” . 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi nasabah Bank BRI Kantor 

Cabang Juwana yang menggunakan mobile banking sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (X) yaitu kemudahan, keamanan, risiko dan 

kenyamanan. Variabel Dependen (Y) yaitu minat. 

2. Obyek penelitian ini adalah Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 

3. Responden dalam penelitian ini sebanyak 1.979 nasabah pengguna 

mobile banking pada Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 

4. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan setelah proposal 

disetujui oleh dosen pembimbing. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berikut beberapa masalah yang terjadi pada Bank BRI Kantor Cabang 

Juwana: 

1. Kurangnya pemahaman bagi nasabah tentang produk yang ditawarkan 

di mobile banking. 

2. Persaingan antar bank sangat tinggi. 



 

 

3. Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Juwana masih ragu-ragu untuk 

menggunakan mobile banking akan risiko yang tidak diinginkan. 

4. Beberapa nasabah lebih memilih bertransaksi langsung dikarenakan 

minimnya jaringan internet. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan suatu 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana? 

2. Apakah keamanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

menggunkan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana? 

3. Apakah risiko berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana? 

4. Apakah kenyamanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana? 

5. Apakah kemudahan, keamanan, risiko dan kenyamanan berpengaruh 

terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking di Bank 

BRI Kantor Cabang Juwana secara simultan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh kemudahan terhadap minat nasabah yang 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 

2. Menganalisis pengaruh keamanan terhadap minat nasabah yang 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 



 

 

3. Menganalisis pengaruh risiko terhadap minat nasabah yang 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 

4. Menganalisis pengaruh kenyamanan terhadap minat nasabah yang 

menggunakan mobile banking di Bank BRI Kantor Cabang Juwana. 

5. Menganalisis pengaruh kemudahan, keamanan, risiko dan kenyamanan 

berpengaruh terhadap minat menggunakan mobile banking di Bank 

BRI Kantor Cabang Juwana secara simultan.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi industri perbankan, khususnya Bank BRI Kantor Cabang Juwana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk 

meningkatkan minat nasabah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan 

menjadi penunjang di penelitian selanjutnya. 

 


