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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi terutama 

pada internet sangatlah berkembang pesat dan cepat. Dengan adanya internet 

segalanya menjadi mudah dan cepat. Perkembangan teknologi internet sekarang 

ini telah banyak mengubah berbagai aspek kehidupan manusia karena pada saat 

ini internet telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok oleh sebagian besar 

masyarakat terutama masyarakat di daerah perkotaan. Hal ini didukung oleh hasil 

laporan statistik per Januari 2019 oleh Hootsuite yang merupakan perusahaan 

platform media sosial dari Kanada dan We are social yang merupakan perusahaan 

media sosial dari Inggris. Hasil laporan dari Hootsuite dan We are social 

menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 meningkat 

menjadi 150 juta jiwa, naik 13 persen atau sekitar 17 juta jiwa dari tahun 2018 

(Hootsuite & We are social, 2019).Kegunaan internet sekarang ini tidak hanya 

sebatas untuk media komunikasi dan jaringan sosial tetapi juga untuk bermain 

game online, memesan tiket transportasi, membeli barang, berbisnis, dan juga 

untuk melakukan transaksi perbankan. Transaksi perbankan banyak dilakukan 

oleh masyarakat pada era globalisasi ini. Mereka lebih cenderung menggunakan 

layanan perbankan yang telah banyak ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia. 

Transaksi perbankan ini lebih dikenal dengan sebutan Electronic Banking (E-

banking) oleh masyarakat luas. E-banking adalah layanan perbankan yang 
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menggunakan media elektronik sebagai perantaranya, sehingga nasabah tidak lagi 

dilayani oleh teller ataupun customer services(Sari, 2013). 

Terdapat banyak jenis e-banking yang terdapat di Indonesia yaitu SMS 

banking, phone banking, mobile banking, dan internet banking. E-banking jenis 

mobile banking sangat berkembang pesat di Indonesia. Mobile banking adalah 

kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk 

melakukan transaksi melalui smartphone. Layanan mobile banking dapat 

digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di aplikasi. Mobile 

banking menawarkan kemudahan bagi nasabah karena dapat menyelesaikan 

urusan perbankan dalam hitungan menit, selain itu dapat bertransaksi kapan saja 

selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan di mana saja.Namun, ada juga 

masyarakat Indonesia yang masih menyukai bertransaksi secara manual 

menggunakan uang kertas (uang tunai) karena sebagian penjual di Indonesia tidak 

menyediakan transaksi online, hanya sebatas transaksi manual. 

Terdapat banyak aplikasi mobile banking yang berkembang di Indonesia 

antara lain BCA Mobile, Mandiri Online, BRI Mobile, BNI Mobile Banking, Go 

Mobile by CIMB Niaga, Mega Mobile, HSBC Mobile Banking, D-Bank, dan 

sebagainya. Aplikasi mobile banking tersebut hanya dapat diakses melalui aplikasi 

mobile berbasis Android dan iOS yang dapat di install melalui playstore atau pun 

appstore. Tetapi ada juga aplikasi mobile banking yang dapat diakses juga melalui 

BlackBerry dan Windows Phone. 
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Gambar 1.1. 

Berdasarkan laporan SimilarWeb: The Most Popular Finance Android 

Apps in Indonesia 2019, BCA Mobile berada di peringkat pertama yang memiliki 

jumlah pengguna terbanyak. Di peringkat kedua ditempati oleh Mandiri Online, 

sedangkan BNI Mobile Banking dan BRI Mobile menduduki peringkat empat dan 

lima (www.similarweb.com, 2019). Menurut Banking Leader Pricewaterhouse 

Coopers (PwC) Indonesia Lucy Suhenda mengatakan bahwa dengan 

perkembangan teknologi seperti internet, mulai membuat transaksi nasabah 

beralih dari konvensional ke digital. Internet banking maupun mobile banking 

dengan smartphone banyak digunakan. Transaksi digital yang sebelumnya hanya 

10% kini menjadi 35% di tahun 2018 dan ini melebihi jumlah transaksi 

konvensional (finance.detik.com, 2018). 
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BCA Mobile adalah aplikasi mobile banking pertama di Indonesia yang 

berfungsi untuk memanjakan nasabahnya dalam melakukan kegiatan 

perbankanmelalui smartphone. Aplikasi BCA Mobile dirilis pada tahun 2011 

yang dikelola oleh PT Bank Central Asia Tbk.Pada awalnya aplikasi BCA Mobile 

hanya dapat digunakan oleh pengguna BlackBerry, namun pada tahun 2012 

aplikasi BCA Mobile dapat digunakan juga oleh pengguna Android dan iOS. 

Layanan yang tersedia pada BCA Mobile awalnya hanya transaksi mobile banking 

(m-BCA), internet banking (KlikBCA versi smartphone), info BCA yang berisi 

beragam informasi menarik dari Bank BCA, dan info saldo Flazz yang berfungsi 

untuk cek saldo serta informasi 10 transaksi terakhir dari kartu Flazz. Namun 

seiring berkembangnya teknologi, BCA Mobile memberikan fitur terbaru bagi 

nasabahnya yaitu transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA pada tahun 2017. 

BCA Mobile merupakan pelopor fitur transaksi tarik tunai tanpa kartu di 

Indonesia yang  kemudian diikuti oleh BNI Mobile Banking dan Bukopin Wokee. 

Pada tahun 2018, BCA Mobile kembali berinovasi dengan merilis QRku. QRku 

adalah fitur transfer dana antar nasabah BCA yang hanya dilakukan dengan cara 

scan QR code, jadi tidak perlu khawatir salah kirim uang ke nomor rekening 

orang lain karena QRku merupakan kode pengganti nomer rekening yang 

dilengkapi dengan nama nasabah. QRku berbeda dengan Yap (fitur dari BNI 

Mobile) dan Mandiri Pay (fitur dari Mandiri Online) yang lebih dahulu dirilis, 

meskipun ketiga fitur tersebut merupakan fitur QR code tetapi QRku hanya 

dikhususkan untuk transfer dana sementara Yap dan Mandiri Pay digunakan untuk 

pembayaran di merchant. Pada tahun 2019, BCA resmi meluncurkan fitur buka 
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rekening via BCA Mobile jadi nasabah tidak perlu berkunjung ke kantor cabang 

BCA untuk melakukan pembukaan rekening. Namun fitur ini sudah lebih dulu 

diluncurkan oleh Bukopin Wokee, Bank DBS Indonesia (Digibank), Bank 

Danamon (D-Bank), BRI Mobile, dan CIMB Niaga (Go Mobile) sedangkan Bank 

Mandiri sedang dalam proses persiapan untuk fitur ini. Fitur lain yang terdapat 

dalam BCA Mobile adalah fasilitas blokir kartu ATM dan kredit BCA, fasilitas 

kontrol kartu kredit yang digunakan untuk menentukan apakah kartu kredit yang 

akan digunakan secara domestik saja atau juga internasional, fasilitas aktivasi 

kartu kredit, fasilitas membuat / mengubah PIN kartu kredit BCA, dan fasilitas 

request naik limit yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kenaikan 

limit kartu kredit. BCA Mobile merupakan salah satu aplikasi mobile banking 

terlengkap dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi BCA Mobile juga 

mempunyai kekurangan yaitu tidak dapat melakukan transaksi pada pukul 21.00 

sampai dengan pukul 00.00. 

Dari tahun ketahun Bank BCA selalu mengembangkan inovasi 

teknologinya sampai saat ini. Tampilan layout dan menu BCA Mobile yang 

sangat user friendly sangat mudah digunakan oleh berbagai masyarakat. Sudah 

sejak lama, Bank BCA kerap tercatat sebagai yang paling awal menggunakan 

inovasi teknologi perbankan di Indonesia. Bahkan, Bank BCA dinobatkan sebagai 

The World’s Best Bank 2019 versi Forbes karena Bank BCA berkomitmen untuk 

terus melakukan inovasi dan mengembangkan berbagai terobosan serta inisiatif 

baru dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan layanan 

perbankan bagi nasabahnya. Sejauh ini BCA Mobile belum pernah dijebol sistem 
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keamanannya. Aplikasi mobile banking yang pernah diserang cyber crime adalah 

D-Bank (aplikasi Bank Danamon) dan BNI Mobile Banking pada tahun 2016 

dengan cara phising. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul, “FAKTOR – 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PENGGUNAAN 

MOBILE BANKING MELALUI APLIKASI BCA MOBILE”. 

 

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

“Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile 

banking melalui aplikasi BCA Mobile?” 

1.2.2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada permasalahan dan topik yang dibahas 

tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan penelitian ini 

adalah: 

1. Studi kasus pada mobile banking melalui BCA Mobile. 

2. Responden yang diteliti adalah nasabah Bank BCA dan yang pernah 

melakukan transaksi online melalui aplikasi BCA Mobile di Kota 

Semarang. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor apa saja 

yang mempengaruhi keputusan penggunaan mobile banking melalui BCA Mobile. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bank BCA 

untuk mempertahankan inovasi mobile banking pada BCA Mobile 

agar dapat lebih mengetahui faktor – faktor apa saja yang berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan BCA Mobile dan dapat memberikan 

rumusan strategis agar Bank BCA dapat meningkatkan layanan 

transaksi online dan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan 

yang lebih pada nasabah. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dalam memilih mobile banking yang aman, nyaman, mudah, praktis, 

dan terpercaya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan dan batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori dan kerangka pikir. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum responden, analisis data dan 

pembahasannya. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


