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BAB 1

PENDAHULUAN

Studi ini menjelaskan keperilakuan individu yaitu keperilakuan nasabah

terhadap penggunaan layanan jasa mobile banking melalui model pendekatan

Decomposed theory of Planned Behavior. Bab ini menguraikan latar belakang

penelitian, motivasi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan

kontribusi penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang diikuti dengan perkembangan teknologi

menuntut dunia bisnis untuk selalu berinovasi. Perkembangan teknologi yang

begitu pesat, telah mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai

bidang. Beragamnya aktivitas manusia menuntut setiap individu untuk selalu

bertindak cepat, praktis dan efisien. Kemajuan teknologi informasi menjadi salah

satu faktor penting untuk membangun industri, salah satunya adalah industri jasa

layanan perbankan. Kannabiran (2005), memberikan pelayanan terbaik dan

kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi adalah menjadi satu tujuan

penting yang ingin dicapai oleh setiap bank. Metode konvensional yang selama

ini dipakai dirasakan kurang efektif dan efisien, karena nasabah harus

menyisihkan waktunya untuk datang ke bank dan untuk melakukan transaksi.

Dengan berkembangnya teknologi tentu setiap nasabah menginginkan adanya

perkembangan dalam metode bertransaksi.

Branchless banking merupakan salah satu solusi inovasi bisnis di dunia

perbankan. Kurniati (2013) menjelaskan bahwa Branchless banking adalah salah

satu concern dari Bank Indonesia yang menjadi salah satu pilar strategis yang
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akan dicapai di tahun 2013, Branchless banking adalah  kegiatan pemberian jasa

layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui

kantor fisik bank tapi menggunakan sarana teknologi dan atau jasa pihak ketiga.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknologi dengan bertransaksi

secara online. Layanan perbankan yang dikenal dengan istilah e-banking

membuat nasabah akan mendapatkan layanan informasi dan akan dapat

transaksi secara cepat, tepat, mudah, dan murah.

Gambar 1.1
Data Pengguna telepon seluler dan Mbanking

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pengguna

smartphone lebih tinggi 18% dibandingkan dengan pengguna handphone

biasa. Grafik berdasarkan sumber sharing vission retail e-channel survey

menunjukkan bahwa mengakses layanan mobile banking berada di urutan ke

4 yaitu sebanyak 32% pengguna smartphone menggunakan handphonenya

untuk mengakses layanan mobile banking. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa saat ini telah banyak orang yang menggunakan

smartphone. Smartphone yang digunakan tidak hanya digunakan untuk

browsing saja, tetapi juga menggunakan smartphonenya untuk mengakses

layanan mobile banking guna memudahkan dalam bertransaksi.
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Gambar 1.2
Data Penggunaan mobile banking

Berdasarkan data gambar 1.1 dan gambar 1.2 bahwa penggunaan

smartphone yang tinggi masih belum diiringi dengan penggunaan layanan mobile

banking meski saat ini banyak sekali bank yang menawarkan jasa layanan

e-banking yang lengkap kepada nasabah untuk mempermudah transaksi.

Layanan jasa e-banking yang ditawarkan antara lain, yaitu ATM (Authomatic

Teller Machine), CDM (Cash Deposit Machine), Internet Banking, Customer Care,

Phone Banking dan Mobile banking. Penelitian ini dikhususkan pada salah satu

layanan e-banking yang diberikan yaitu jasa layanan mobile banking. Mobile

banking adalah salah satu bagian electronic banking yang merupakan layanan

informasi perbankan via wireless paling baru yang ditawarkan pihak bank dengan

menggunakan teknologi handphone untuk mendukung kelancaran dan
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kemudahan kegiatan perbankan (Sulistiyarini 2012). Dengan mobile banking

nasabah tidak perlu lagi datang ke bank untuk melakukan transaksi, hanya

dengan handphone dan tidak terbatas ruang dan waktu semua transaksi (kecuali

penarikan tunai) dan informasi dapat dilakukan. Memaksimalkan transaksi

dengan mobile banking tidak hanya akan memberikan keuntungan kepada

nasabah, tetapi juga memberikan keuntungan untuk bank. Salah satu keuntungan

yang akan didapatkan oleh bank adalah meningkatkan fee based income atas

transaksi dengan menggunakan mobile banking.

Hartono (2007) mengemukakan bahwa meskipun kualitas teknik sistem

teknologi informasi sudah meningkat, masih saja banyak yang mengalami

kegagalan dalam penerapannya. Salah satu penyebab kegagalan sekarang

adalah lebih pada aspek keperilakuannya (behavioral). Penelitian mengenai

perilaku individu terhadap penggunaan teknologi telah banyak dilakukan

sebelumnya, penelitian tersebut antara lain studi yang dilakukan oleh Lin (2007)

dalam konteks e-commerce, menyatakan bahwa Sikap, Norma Subjektif,

Persepsi Kontrol Perilaku mempengaruhi minat dalam menggunakan e-

commerce. Shih and Fang (2004), dalam studinya menyatakan bahwa sikap,

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku mempengaruhi minat dalam

menggunakan internet banking system. Ali et al. (2013), dalam konteks mobile

banking menyatakan dalam studinya bahwa  persepsi kegunaan, persepsi

kemudahan dalam menggunakan, kompatibilitas memiliki pengaruh positif

terhadap minat, risiko memiliki pengaruh negatif terhadap minat. Norma subjektif

dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap minat dan

perilaku penggunaan mobile banking. Studi Hsu and Chiu (2004), menyatakan

bahwa sikap berpengaruh positif terhadap minat. Norma subjektif tidak memiliki



5

pengaruh secara langsung terhadap minat. Persepsi kontrol perilaku memiliki

pengaruh positif terhadap minat. Nguyen (2012), dalam studinya menyatakan

bahwa persepsi kegunaan, kemudahan dalam menggunakan, norma subjektif

dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap minat dalam

menggunakan mobile banking. Sulistiyarini (2012), menggunakan model

kombinasi TAM (Theory Acceptance Model) dan TPB (Theory Planned

Behaviour). Dalam studinya Sulistiyarini(2012) memberikan hasil bahwa minat

individu dalam menggunakan mobile banking ditentukan oleh persepsi kegunaan,

persepsi kemudahan penggunaan, sikap dan norma subjektif. Sedangkan faktor

persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap minat dalam

penggunaan mobile banking.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa ada

ketidakkonsistenan terhadap hasil dalam setiap penelitian. Penelitian ini dibuat

untuk kembali mengukur faktor yang mempengaruhi perilaku dalam penggunaan

mobile banking. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian

sebelumnya adalah terdapat pada lokasi dalam penelitian yang akan digunakan

adalah di Surabaya dan pendekatan model yang akan digunakan oleh peneliti

adalah pendekaan model Decomposed Theory Of Planned Behavior dengan

menambahkan variabel risiko pada model penelitiannya. Pada studi kali ini

peneliti menambahkan minat sebagai variabel mediasi persepsi kontrol perilaku

terhadap perilaku. Taylor and Todd (1995) mengemukakan adanya model teori

kombinasi TAM dan TPB yang sering juga disebut Decomposed Theory Of

Planned Behavior yang menerangkan perilaku seseorang dengan konstruksi

model multi dimensional. Pada model Decomposed Theory Of Planned Behavior

ini memiliki perbedaan dengan model teori Theory Reasoned Action yang dimana
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perbedaannya terletak pada faktor penentu sikap, sikap tidak hanya tergantung

pada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan saja, tetapi juga

dipengaruhi oleh kompatibilitas. kompatibilitas disini didefinisikan sebagai sejauh

mana inovasi cocok dengan nilai–nilai yang dianut oleh adopter saat ini, termasuk

pengalaman sebelumnya dan kebutuhan saat itu.

Peneliti menggunakan pendekatan model Decomposed Theory of planned

behavior karena dengan pendekatan model ini merupakan pendekatan yang

cocok untuk menilai minat perilaku dalam penggunaan mobile banking.

Decomposed Theory Of Planned Behavior dapat menghasilkan informasi

manajerial tentang faktor – faktor spesifik yang mempengaruhi penggunaan

teknologi karena dilakukan pemecahan terhadap teori – teori sebelumnya.

Decomposed Theory of Planned Behavior dapat memberikan penjelasan

terhadap minat untuk melakukan adopsi secara lebih mendalam. Peneliti juga

menambahkan variabel persepsi risiko sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi perilaku dalam menggunakan layanan mobile banking dan peneliti

menguji minat sebagai variabel mediasi persepsi kontrol perilaku terhadap

perilaku pengguna mobile banking. Objek penelitian yang dipilih adalah nasabah

yang menggunakan layanan mobile banking 4 bank besar di Surabaya yaitu Bank

Mandiri, Bank BRI, Bank BCA dan BII. Adapun alasan mengapa 4 bank tersebut

yang diambil oleh peneliti sebagai objek penelitian:

1. Berdasarkan data yang diambil pada www.ojk.go.id, bahwa Bank Mandiri,

BRI,BCA dan BII merupakan termasuk dalam 10 besar bank yang

memiliki aset terbesar di tahun 2014.

2. Karena adanya keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki oleh peneliti,

sehingga peneliti dibantu oleh rekan dekat yang berasal dari Bank
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Mandiri, BRI, BCA dan BII dalam pengumpulan data yang akan

dipergunakan sebagai bahan dasar atas penelitiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh

Nguyen (2012), Shih and Fang (2004), Sulistyarini (2012), Taylor and Todd

(1995), Ali et al. (2013), Hsu and Chiu (2004) dan Lin (2007) memperlihatkan

bahwa terdapat ketidak konsistenan atas hasil yang didapat sehingga penelitian

ini patut kembali untuk dilakukan terutama di Indonesia yang dimana menjadi

negara di posisi ke 6 sebagai negara pengguna smartphone terbesar di dunia

dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta, atau sekitar 14 % dari seluruh total

pengguna ponsel (Newmediafest.net) dan sebanyak 21,86 juta user pengguna

mobile banking di Indonesia. Pendekatan model yang digunakan adalah

menggunakan Decomposed Theory Planned Of Behavior. Teori ini digunakan

oleh peneliti karena pada teori ini menyediakan suatu kerangka untuk

mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu

terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Intensi individu

untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk

menampilkan perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diungkapkan, maka dapat

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif terhadap sikap

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

2. Apakah persepsi kemudahan dalam menggunakan memiliki pengaruh

positif terhadap sikap nasabah dalam menggunakan layanan mobile

banking ?
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3. Apakah kompatibilitas memiliki pengaruh positif terhadap sikap nasabah

dalam menggunakan layanan mobile banking ?

4. Apakah persepsi risiko memiliki pengaruh positif terhadap sikap perilaku

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

5. Apakah norma interpersonal berpengaruh positif terhadap norma subjektif

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

6. Apakah norma sosial berpengaruh positif terhadap norma subjektif

nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

7. Aoakah keyakinan sendiri berpengaruh positif terhadap persepsi kontrol

perilaku nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

8. Apakah kondisi fasilitas berpengaruh positif terhadap persepsi kontrol

perilaku nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking ?

9. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap minat nasabah dalam

menggunakan layanan mobile banking ?

10. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat nasabah

dalam menggunakan layanan mobile banking?

11. Apakah persepsi kontrol perilaku nasabah berpengaruh positif terhadap

minat dan berpengaruh positif terhadap perilaku nasabah dalam

penggunaan mobile banking?

12. Apakah persepsi kontrol perilaku nasabah berpengaruh positif terhadap

perilaku pengguna mobile banking ?

13. Apakah minat perilaku nasabah berpengaruh positif terhadap perilaku

nasabah dalam penggunaan mobile banking?
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14. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku

nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking melalui minat

nasabah dalam menggunakan mobile banking ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, terhadap sikap nasabah

dalam penggunaan mobile banking

2. Untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan dalam menggunakan

terhadap sikap nasabah dalam penggunaan mobile banking

3. Untuk menguji pengaruh kompatibilitas terhadap sikap nasabah dalam

penggunaan mobile banking

4. Untuk menguji pengaruh persepsi risiko terhadap sikap nasabah dalam

penggunaan mobile banking

5. Untuk menguji norma interpersonal terhadap norma subjektif nasabah

dalam penggunaan mobile banking

6. Untuk menguji norma sosial terhadap norma subjektif nasabah dalam

penggunaan mobile banking

7. Untuk menguji keyakinan sendiri terhadap persepsi kontrol perilaku

nasabah dalam penggunaan mobile banking

8. Untuk menguji kondisi fasilitas terhadap persepsi kontrol perilaku nasabah

dalam penggunaan mobile banking

9. Untuk menguji sikap terhadap minat nasabah dalam penggunaan mobile

banking

10. Untuk menguji norma subjektif terhadap minat nasabah dalam

penggunaan mobile banking
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11. Untuk menguji persepsi kontrol perilaku terhadap minat dalam

penggunaan mobile banking

12. Untuk menguji persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku nasabah dalam

penggunaan mobile banking

13. Untuk menguji minat dalam menggunakan terhadap perilaku nasabah

dalam penggunaan mobile banking

14. Untuk menguji persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku penggunaan

nasabah dalam penggunaan mobile banking melalui minat dalam

menggunakan mobile banking

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi Teori yang diberikan oleh studi yaitu hasil dari studi

pengembangan argumen dari hasil studi pendahulu yang telah dilakukan

sebelumnya oleh Nguyen (2012), Shih and Fang (2004), Sulistyarini (2012),

Taylor and Todd (1995), Ali et al. (2013), Hsu and Chiu (2004) dan Lin (2007)

terkait dengan model Decomposed Theory Of Planned Behavior. Hasil dari studi

juga memberikan tambahan bukti baru terhadap model Decomposed Theory Of

Planned Behavior bahwa persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh terhadap

perilaku pengguna mobile banking melalui minat dalam menggunakan layanan

mobile banking dan memberikan bukti empiris bahwa persepsi kegunaan,

kompatibilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap sikap. Bukti empiris baru

yang yaitu sikap tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat dan persepsi

kontrol perilkau tidak memiliki pengaruh positif terhadap perilaku dalam

penggunaan layanan mobile banking.

Kontribusi secara praktik yang diberikan yaitu sebagai pengembangan

terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga akan
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memberikan manfaat positif terhadap kalangan pendidikan. Sebagai masukan

kepada penyedia jasa mobile banking di Indonesia agar mengetahui faktor–faktor

apa saja yang mempengaruhi  perilaku nasabah dalam penggunaan mobile

banking, sehingga dapat meningkatkan layanan mobile banking yang telah ada

agar menjadi lebih baik. Kontribusi praktik lain yaitu sebagai masukan kepada

penyedia jasa mobile banking di Indonesia untuk mengetahui faktor – faktor apa

saja yang menghalangi seorang individu dalam menggunakan layanan mobile

banking sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam memberikan

inovasi layanan mobile banking. kontribusi praktik lain yang diberikan yaitu studi

ini akan menjadi literatur untuk mensukseskan program branchless banking

seutuhnya di Indonesia.




