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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Konsep perbankan Islam diperkenalkan pada 1940-an. Sejak saat itu 

perbankan Islam telah tumbuh menjadi industri bernilai miliaran dolar, dengan 

lebih dari 300 lembaga di seluruh 75 negara (Khan & Bhatti, 2008). Meskipun 

persaingan yang ketat dari bank konvensional, perbankan syariah menikmati 

tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 15 persen, lebih tinggi daripada bank 

konvensional (Arekat, 2006).  

Bank-bank Islam ditemukan memiliki keuntungan yang khas misalnya, 

prinsip perbankan Islam yang menyediakan bank dengan pedoman yang ketat 

mengenai operasi mereka berasal dari Al-Qur'an. Hal ini telah memungkinkan 

industri perbankan syariah untuk berkembang stabil dan yayasan bertanggung 

jawab secara sosial penting bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup. Kompetitif 

keuntungan terutama terlihat selama krisis ekonomi baru-baru ini, melihat banyak 

bank konvensional berjuang untuk tetap bertahan dan mempertahankan 

kepercayaan pelanggan karena beracun investasi (Hasan & Dridi, 2010). 

Cihak dan Hesse, (2008) melaporkan bahwa nilai dari industri perbankan 

dan keuangan syariah diharapkan akan tumbuh menjadi US $1 triliun pada tahun 

2010. Untuk melanjutkan pertumbuhan persaingan yang ketat ini diharapkan 

antara bank syariah dan bank umum atau konvensional untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan dengan menawarkan produk dan layanan yang 

inovatif.  
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Penggunaan inovatif ICT dan mobile teknologi dikenal menjadi strategi 

yang efektif untuk meraih pangsa pasar. Untuk memastikan layanan mobile phone 

banking dapat memperkuat posisi kompetitif perbankan syariah, bank-bank harus 

memperdalam pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

prilaku untuk mengadopsi layanan tersebut. Berbagai penawaran produk jasa yang 

dikeluarkan bank sebagai turunan dari jasa e-banking dalam kemudahan akses 

oleh bank dengan nasabah, salah satunya menggunakan mobile banking (Amin & 

Isa, 2008). 

Mobile banking adalah salah satu bagian dari e-banking yang merupakan 

layanan informasi perbankan via wireless paling baru yang ditawarkan pihak bank 

dengan menggunakan teknologi handphone untuk mendukung kelancaran dan 

kemudahan kegiatan perbankan. Dengan mobile banking, nasabah tidak perlu lagi 

ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi perbankan seperti 

mentransfer uang, cek saldo, ataupun pembayaran tagihan-tagihan kecuali 

penarikan uang tunai. Mobile banking merupakan penggunaan prangkat mobile 

untuk melakukan pembiayaan pribadi melalui SMS dan Internet mobile. Penting 

bagi nasabah untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh 

informasi keuangan dan melakukan transaksi secara online terlebih bagi mereka 

yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.  Selain itu, keunggulan dari mobile 

banking adalah keamanan user-id yang tidak setiap orang bisa mengetahuinya 

kecuali pemiliknya. Mobile commerce terdiri dari transaksi komersial yang 

dilakukan melalui perangkat mobile melalui jaringan telekomunikasi nirkabel 

(Yang, 2005). 
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Mobile banking, digunakan dalam makalah ini berarti perbankan 

elektronik yang menggunakan ponsel teknologi telepon (atau perangkat nirkabel 

lainnya) untuk memberikan jasa keuangan elektronik konsumen. Telah digunakan 

sebagai pemasaran baru yang kuat dan alat CRM untuk perusahaan jasa keuangan 

(Sinisalo et al., 2007). 

Namun aspek ini telah jarang dipelajari dalam kaitannya dengan produk 

dan layanan yang tertanam dengan nilai-nilai agama seperti layanan perbankan 

ponsel islam. Selain itu, mayoritas pelanggan bank islam sebenarnya tidak 

muslim. Pelanggan muslim dan pelanggan non-Muslim sama-sama berharga bagi 

bank syariah. Oleh karena itu penting juga untuk menguji pengaruh agama 

memiliki niat konsumen untuk mengadopsi islam mobile phone banking (Amin & 

Isa, 2008;  Ngui, 2004;  Saifuddin, 2003). 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengkaji lebih jauh 

mengenai hal tersebut dengan mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BEHAVIOR INTENTION MOBILE 

BANKING BANK SYARIAH DI KOTA BATAM” 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan pertanyaan pada 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perceived usefulness 

terhadap behavior intention ? 
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2. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perceived ease of use 

terhadap behavior intention ? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari perceived creadibility 

terhadap behavior intention ? 

4. Apakah  terdapat pengaruh signifikan dari perceived financial cost 

terhadap behavior intention ? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari subjective norm terhadap 

behavior intention ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah perceived usefulness mempengaruhi 

behavior intention. 

2. Untuk mengetahui apakah perceived ease of use mempengaruhi 

behavior intention. 

3. Untuk mengetahui apakah perceived creadibility mempengaruhi 

behavior intention. 

4. Untuk mengetahui apakah  perceived financial cost mempengaruhi 

behavior intention. 

5. Untuk mengetahui apakah subjective norm mempengaruhi behavior 

intention. 
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1.3.2  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat prilaku untuk menggunakan mobile banking di kota Batam. 

Selain ini meliputi beberapa manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan 

a. Meningkatkan pengendalian terhadap mobile banking untu mendukung 

bisnis perusahaan. 

b. Semakin banyak pengguna mobile banking, semakin tinggi profit 

perusahaan. 

2. Bagi Akademisi  

a. Dengan dilakukan penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk 

akademi yang akan melakukan penelitian terhadap mobile banking 

bank syariah. 

b. Dengan dilakukan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan 

sebagai panduan untuk mengetahui keadaan pengguna mobile banking 

di Kota Batam.  

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas mengenai latar belakang, permasalahan     

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistmatika 

pembahasan pada penelitian. 
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BAB II   :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai model penelitian terdahulu, definisi 

variabel dependent, Hubungan antara variabel dependent dan 

independent, serta model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisa data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan 

uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai deskripsi demografi responden, uji 

validitas dan realibitas intrumen pengukuran, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

  BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DANREKOMENDASI 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi yang diperlukan sebagai hasil dari penelitian pada   

penelitian ini.  

 

 

 
 

 

 

 

 


