
 
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 
Penggunaan teknologi digital terutama internet telah menjadi bagian dari 

gaya hidup di kalangan masyarakat, pemanfaatan layanan internet dalam 
kehidupan sehari-hari diantaranya adalah untuk melakukan chatting, sosial media, 
search engine, mengunggah atau mengunduh file, photo atau video, jual beli 
barang serta perbankan. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia di tahun 
2017 sebesar 143,26 juta jiwa, sebanyak 44,16% melakukan aktivitas internet 
dengan menggunakan smartphone/tablet dan 39,28% menggunakan kombinasi 
antara smartphone/tablet dengan komputer, serta dari jumlah tersebut pengguna 
yang memanfaatkan internet di bidang ekonomi untuk kegiatan perbankan baru 
sebesar 7,39% (Apjii 2017). 

Indonesia melalui Lembaga Perbankan Nasional mulai menyelenggarakan 
kegiatan perbankan berbasis internet sejak pertengahan tahun 1998. Hingga kini, 
perkembangan pelayanan perbankan berbasis teknologi (electronic banking) 
berupa internet banking, mobile banking, serta penggunaan Automatic Teller 
Machine (ATM) (Resita dan Baridwan 2015). Internet banking dan mobile 
banking adalah dua jenis saluran alternatif bagi bank untuk memberikan layanan 
ke pelanggan dan bagi pelanggan untuk mendapatkan layanan perbankan 
(Scornavacca dan Hoehle 2007). Adanya kemudahan penggunaan dan meluas 
ketersediaan komunikasi seluler telah mengarah pada pertumbuhan fenomenal 
transaksi finansial di daerah pedesaan dan perkotaan, terutama di banyak negara 
berkembang di Asia (Mishra dan Bisht 2013). Berkat kemajuan teknologi dalam 
beberapa tahun terakhir, aktivitas transaksi finansial telah berubah secara 
dramatis. Mobile banking adalah perkembangan terbaru di area ini, yang 
memungkinkan konsumen untuk memeriksa saldo, melakukan pembayaran, 
mentransfer uang, atau bahkan menemukan lokasi ATM menggunakan 
smartphone atau perangkat portable lainnya (Oliveira et al. 2014). 

Mobile banking adalah salah satu bentuk model kegiatan perbankan berbasis 
internet melalui perangkat nirkabel dan merupakan layanan yang memungkinkan 
nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui smartphone, dan dapat 
digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia pada SIM (Subscriber 
Identity Module) Card, USSD (Unstructured Suplementary Service Data), atau 
melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah (OJK 2015). 
Mobile banking memungkinkan akses ke berbagai layanan perbankan yang tidak 
terbatas seperti melihat saldo atau transaksi terkini, transfer uang antar rekening, 
membayar tagihan online, dan pengecekan kartu kredit (Nielsen 2016). Peraturan 
Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum menerangkan 
mengenai layanan mobile banking. Penerapan mobile banking diatur juga pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Resita dan Baridwan 2015).  

Tabel 1 menunjukkan perkembangan mobile banking berdasarkan data OJK 
(2015), frekuensi transaksi di tahun 2014 meningkat 110,4% dan volume transaksi 
meningkat sebesar 58,5% dibandingkan pada tahun 2012. Pertumbuhan tersebut 
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transaksi yang dilakukan adalah 1,63 juta transaksi dan jumlah uang yang 
ditransaksikan sebesar 1.656 milyar rupiah.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disusun pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Faktor apa saja yang memengaruhi pembentukan niat dan pembentukan 

perilaku aktual penggunaan mobile banking. 
2. Bagaimana strategi perbankan untuk meningkatkan niat dan penggunaan 

mobile banking oleh nasabah. 
 
 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan niat 
(behavioral intention) penggunaan mobile banking 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku 
penggunaan aktual (use behavior) mobile banking 

3. Menyarankan langkah-langkah yang dapat dipergunakan perbankan dalam 
meningkatkan niat dan penggunaan mobile banking berdasarkan model 
penelitian. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 
yang dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan 
pemahaman serta wawasan pengguna dalam niat dan perilaku menggunakan 
mobile banking di wilayah Indonesia dengan menggunakan teori UTAUT2. Selain 
itu dari sisi manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi bagi 
penyedia layanan mobile banking untuk meningkatkan kualitas layanannya. 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada nasabah perbankan berlokasi di wilayah 
Indonesia dan aplikasi mobile banking yang dipergunakan adalah aplikasi yang 
telah terdaftar di OJK. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan 
untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia berupa waktu, uang, usaha, dan 
energi. Definisi perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor (1998) adalah 
studi yang mempelajari tentang unit pembelian dan proses-proses pertukaran yang 
terjadi dalam mendapatkan, mengonsumsi, menyimpan barang, jasa, pengalaman 
dan ide. Kotler dan Keller (2007) menjelaskan perilaku konsumen adalah studi 




