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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan saat ini memberikan dan menawarkan 

kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang sangat beragam, 

termasuk layanan e-banking (electronic banking). Layanan e-banking saat ini 

dimiliki oleh hampir semua bank umum yang ada, baik dengan jenis delivery 

channel yang sangat umum (seperti ATM) maupun dengan jenis delivery 

channel lainnya seperti SMS, telepon, EDC (Electronic Data Capture) dan 

internet. E-Banking memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, 

tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank untuk 

memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. Bahkan untuk 

beberapa produk e-banking nasabah dapat bertransaksi selama 24 jam dengan 

menggunakan laptop atau perangkat mobile seperti telepon seluler yang dapat 

dibawa kemana saja selama terhubung dengan jaringan internet dan/atau SMS. 

Mobile banking diluncurkan pertama kali oleh Excelcom pada akhir 

1995. Peluncuran tersebut mendapatkan respons yang beragam dari 

masyarakat. Kemunculan mobile banking ini dilatarbelakangi oleh keinginan 

bank-bank untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya. Salah 

satu caranya adalah memanfaatkan teknologi. Saat itu, teknologi yang tumbuh 

dengan pesat harus dimanfaatkan dengan cermat dan tepat. Berbagai macam 
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teknologi memberikan terobosan-terobosan baru yang dapat digunakan oleh 

bank untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya. Dari hal 

tersebut, bank-bank yang ada di seluruh dunia membuat suatu inovasi baru 

dengan meluncurkan mobile banking.   Munculnya mobile banking itu sendiri 

tidak hanya berhubungan dengan bank saja, tetapi juga bekerja sama dengan 

operator selular. Sehingga dapat dilihat bahwa keberadaan mobile banking 

memberikan keuntungan kepada semua kalangan seperti bank, operator selular 

dan nasabah bank pengguna mobile banking.  

Di Indonesia, baik bank pemerintah maupun bank swasta, berlomba-

lomba untuk meluncurkan teknologi mobile banking. Bank Central Asia 

merupakan bank pertama yang meluncurkan sistem mobile banking di 

Indonesia. Layanan mobile banking BCA dikenal dengan nama m-

BCA. Selanjutnya, Bank Mandiri, BRI,  BII, CIMB Niaga juga turut 

meluncurkan layanan ini. Hingga kini mobile banking menjadi favorit bagi 

nasabah dalam melakukan transaksi. Ditambah sekarang mobile banking tak 

hanya dapat diakses di web, namun juga app mobile, seperti Google Store dan 

Apple Store.
1
 

Mobile banking adalah layanan perbankan yang diakses langsung 

melalui telepon seluler/handphone GSM (Global for Mobile Communication). 

Beberapa jenis transaksi mobile banking, antara lain: 

1. Transaksi dana; 

2.  Informasi saldo; 

                                                 
1
https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Mengulik-Sejarah-Mobile-

Banking.html, diakses pada 21 Agustus 2017, pukul 16.37 WITA. 

https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Mengulik-Sejarah-Mobile-Banking.html,%20diakses%20pada%2021
https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Mengulik-Sejarah-Mobile-Banking.html,%20diakses%20pada%2021
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3. Mutasi rekening; 

4. Informasi nilai tukar; 

5. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, listrik, asuransi); 

6. Pembelian (pulsa isi ulang, saham). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan transaksi mobile 

banking adalah sebagai berikut: 

1. Wajib mengamankan PIN mobile banking. 

2. Bebas membuat PIN sendiri. Jika merasa diketahui oleh orang lain, segera 

melakukan penggantian PIN. 

3. Bilamana SIM Card GSM hilang/dicuri/dipindahtangankan kepada pihak 

lain, segera beritahukan bank terdekat atau segera menelpon Call Center 

bank tersebut.
2
 

Jenis Layanan BSM Mobile Banking  

1. Transfer antar rekening di BSM 

2. Transfer rekening antar bank (SKN) 

3. Transfer real time ke rekening di bank anggota ATM bersama dan prima 

4. Transfer uang tunai (transfer ke bukan pemegang rekening). 

5. Pembelian pulsa seluler dan isi ulang listrik 

6. Pembayaran zakat, asuransi, dan tagihan (telepon, listrik, dan lain-lain) 

7. Informasi saldo, mutasi dan sebagainya 

8. Jadwal salat 

9. Hikmah  

                                                 
2
Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 

hlm. 71. 
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Persyaratan membuka layanan BSM Mobile Banking  

1. Memiliki rekening tabungan atau giro BSM 

2. Memiliki BSM Card 

3. Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM dan ponsel dengan fasilitas 

GPRS/EDGE/3G/4G/BIS dan WIFI 

4. Mengisi formulir permohonan BSM mobile banking 

Proses Pendaftaran / Registrasi BSM Mobile Banking  

1. Nasabah datang ke kantor cabang terdekat 

2. Mengajukan permintaan fasilitas layanan BSM mobile banking dan mengisi 

data pada aplikasi BSM mobile banking 

3. Menerima kertas mailer yang berisi kode aktivasi 

4. Menandatangani lembar tanda terima kertas mailer yang berisikan kode 

aktivasi 

Ketentuan layanan mandiri mobile : 

1. Mandiri mobile dapat diunduh oleh Nasabah/non Nasabah. 

2. Nasabah/non Nasabah yang akan melakukan transaksi harus memiliki 

rekening perorangan Mandiri Tabungan atau Mandiri Tabungan Bisnis atau 

Mandiri  Giro  dan   terdaftar  sebagai pengguna layanan Mandiri SMS. 

3. Untuk memperoleh layanan, Nasabah harus mengunduh aplikasi mandiri 

mobile melalui layanan unduh aplikasi resmi mitra Bank Mandiri seperti 

App Store, Blackberry App World, dan Google Play. 

4. Aplikasi mandiri mobile hanya dapat berfungsi pada satu kartu SIM (nomor 

telepon selular) yang telah terdaftar dan satu handset/alat telepon 
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selular/komputer tablet (tidak termasuk iPad) yang telah digunakan untuk 

mengunduh aplikasi. 

a) Biaya. 

Biaya akses layanan mandiri mobile adalah biaya data  

(3G/GPRS/WIFI) yang ditetapkan oleh masing-masing penyedia 

jasa telekomunikasi serta fee transaksi yang dikenakan oleh 

penyedia jasa layanan. Pada tipe handset iPhone terdapat Biaya 

SMS pada permintaan OTP (one time password) sebesar Rp. 500,- 

per sms yang diterima. SMS OTP adalah 6 digit angka yang unik 

yang berlaku hanya untuk 1 (satu) kali transaksi. 

b) Untuk penonaktifan layanan dapat dilakukan sementara (dengan 

cara menghapus aplikasi mandiri mobile) atau permanen (dengan 

cara menonaktifkan user mandiri sms).
3
 

Fitur ini dapat Anda akses melalui dua cara. Pertama adalah 

dengan menggunakan aplikasi dengan cara mengunduh aplikasi 

layanan mobile banking di app-store yang disediakan pada 

smartphone yang Anda miliki. Cara kedua adalah dengan 

mengakses melalui menu provider. Namun tidak semua provider 

memiliki layanan mobile banking ini, hanya ada beberapa provider 

yang menyediakan layanan mobile banking. Jumlah pengguna 

mobile banking posisi Desember 2014 = 14.738.817. 

                                                 
3 

http://www.bankmandiri.co.id/article/mandirimobile.aspx, diakses pada tanggal 20 April 

2017, pukul 13.00 WITA. 

http://www.bankmandiri.co.id/article/mandirimobile.aspx
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ATM dalam bahasa Inggris dikenal dengan Automatic 

Teller Machine merupakan sistem pelayanan jasa bank secara 

elektronik, di mana nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, 

seperti menarik atau mengambil uang secara tunai dan melihat 

saldo rekening giro atau rekening tabungan tanpa berhadapan 

langsung dengan petugas bank, baik di dalam maupun di luar kerja 

jam kerja. Untuk mengoperasikan ATM biasanya diperlukan 

peralatan berupa kartu plastik (plastic card) dan kode pengenal diri 

(personal identification card).  

Di waktu jam kerja yang sibuk, untuk melakukan transaksi 

perbankan, terutama pengambilan uang secara tunai, pasti akan 

terjadi antrian. Hal ini menjadi masalah bagi nasabah yang 

menggunakan jasa perbankan, apalagi di zaman modern ini, di 

mana kemajuan teknologi di bidang elektronika telah banyak 

memberi manfaat, baik bagi masyarakat pada umumnya maupun 

kalangan perbankan pada khususnya. Layanan jasa perbankan yang 

cepat dan praktis sangat dibutuhkan sehingga pelayanan dengan 

sistem tradisional yang memerlukan antrian panjang sudah tidak 

sesuai lagi. Dalam waktu satu tahun telah tersebar sebanyak 35 unit 

ATM di kota-kota besar di Indonesia.
4
     

Adakalanya ketika terjadi suatu masalah bagi nasabah maka 

mereka akan melakukan suatu komplain dengan menyampaikan 

                                                 
4
 Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), hlm. 284. 
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keluhan kepada bank. Maka dari itu sebagai bank yang baik harus 

bisa melakukan pelayanan komplain tersebut, ini berarti 

menunjukkan kualitas pelayanan atau responsiveness dalam upaya 

membantu nasabah menghadapi masalah. Beberapa masalah yang 

dihadapi nasabah yaitu pada saat bertransaksi dengan mesin ATM, 

adalah: 

1) Kartu ATM sangkut, dimana kartu ATM nasabah tidak bisa 

keluar dari mesin, maka nasabah harus melakukan laporan 

kepada pihak bank penyedia ATM agar segera menindak lanjuti 

masalah tersebut. 

2) Uang yang keluar tidak sesuai dengan yang diinginkan atau 

tidak keluar sama sekali, dan tidak sesuai dengan laporan uang 

yang ditampilkan. Ketika nasabah mengambil uang dan ternyata 

terdapat perbedaan dengan laporannya, nasabah bisa segera 

mengkomplain kepada bank pihak penyedia ATM. 

3) Nomor  PIN yang salah dimasuki. Apabila nasabah salah 

memasuki PIN sebanyak tiga kali, maka kartu  ATMnya akan 

diblokir, nasabah dapat mengulangi memasuki nomor PIN 

setelah 1 x 24 jam setelah terjadi kesalahan pemasukan nomor 

sebelumnya. Apabila nasabah lupa dengan  nomor PINnya, 

maka nasabah bisa menghubungi bank untuk meminta kembali 

nomor  PINnya disertai bukti-bukti yang benar. Pada setiap 
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bank, diberikan jasa layanan untuk membantu nasabah dalam 

menghadapi masalah pada ATM. 

4) Akhir-akhir ini sering kali dijumpai mesin ATM yang tidak 

mengeluarkan struk. Mungkin jika transaksi yang dilakukan 

adalah penarikan tunai tidak keluar struk tidak masalah, tapi 

bagaimana jika transaksi yang dilakukan adalah transfer uang 

tentu ini akan membuat nasabah bingung, apakah transaksi yang 

dilakukan telah berhasil diproses. Ketika mesin ATM tidak 

mengeluarkan struk / bukti transfer maka anda bisa cek saldo 

atau cek mutasi rekening untuk melihat  transaksi yang 

dilakukan berhasil dilakukan atau tidak. Bagi sebagian orang 

struk mungkin tidak dibutuhkan, tapi untuk sebagian orang yang 

lain seperti saat dia belanja online yang harus mengirim bukti 

transfer, struk sangat dibutuhkan. Ketika anda membutuhkan 

bukti transfer maka anda bisa melakukan print-out rekening 

koran ke kantor cabang bank yang anda gunakan dan silahkan 

print buku tabungan untuk melihat rincian transaksi yang 

dilakukan. 

Fitur BSM ATM 

1. Cek Saldo 

2. Tarik Tunai 

3. Ubah PIN 

4. Transfer Antar Rekening 

https://wp.me/p5E8er-1J3
https://wp.me/p5E8er-1J3
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5. Pembayaran Tagihan (Tagihan PLN, Tagihan Indosat 

Postpaid, Telkompay, Tagihan Telkomsel Halo, Tagihan XL 

Pasca Bayar, Zakat/Infak 

6. Pembelian (Isi Ulang Pulsa Telkomsel, Indosat, XL,PLN, 

Zakat/Infak) 

7. Cetak mutasi (7 Transaksi) 

8. Registrasi Phone Banking.
5 

TABEL 1.1 

Perkembangan jumlah mesin ATM dan transaksinya 2010 – 2014.
6
 

Tahun 
Jumlah mesin 

ATM 

Pertumbuhan 

(%) 

Nilai transaksi 

per tahun 

(triliun) 

Pertumbuhan 

(%) 

2010 32.059 - 1.812 - 

2011 40.021 24.83 2.262 24.83 

2012 47.000 17.43 2.656 17.43 

2013 51.111 8.75 2.888 8.75 

2014 55.694 8.97 3.147 8.97 

 

Diantara sekian banyak jumlah bank yang ada di Indonesia, yang 

mendominasi kepemilikan mesin ATM sampai sekarang ini adalah Bank BRI. 

Jumlah mesin ATM Bank BRI pada tahun 2010 baru tercatat sebesar 9.582 

unit, naik terus dan mencapai puncaknya menjadi 14.392 unit pada tahun 2013. 

Pada tahun 2014 naik lagi menjadi 14.692 unit. Urutan kedua adalah Bank 

Mandiri yang pada tahun 2014 memiliki mesin ATM sebanyak 11.061 unit, 

sedangkan urutan ketiga dan keempat diduduki oleh Bank BCA dan Bank BNI 

                                                 
5
https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/mandiri-syariah-atm/, diakses 

pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 11.23 WITA. 

 
6
http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html, 

diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 11.23 WITA. 

https://www.syariahmandiri.co.id/category/layanan-24-jam/mandiri-syariah-atm/
http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html
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yang masing-masing pada tahun 2014 telah memasang mesin ATM ke berbagai 

provinsi sebanyak 10.934 unit dan 7.322 unit. 

TABEL 1.2 

Perkembangan jumlah mesin ATM menurut masing-masing bank 2010 – 2014 

(Unit).
7
 

Nama Bank 2010 2011 2012 2013 2014 

BRI 9.582 11.962 14.292 14.392 14.692 

Mandiri 6.947 8.672 10.361 10.711 11.061 

BCA 5.924 7.395 8.836 9.940 10.934 

BNI 4.581 5.719 6.832 7.082 7.322 

BTN 805 1.004 1.204 1.504 1.830 

Lainnya 4.220 4.267 5.475 5.272 9.855 

Total 32.059 39.019 47.000 51.111 55.694 

 

Indonesia sebagai negara yang sangat geografis ukurannya besar dan 

secara populasinya nomor 4 di dunia merupakan salah satu negara dengan 

jumlah ATM terbanyak di dunia. Urutan bank dengan jumlah ATM terbanyak 

di Indonesia pada tahun 2017 adalah BRI (15000-an ATM), BCA (14000-an 

ATM), Bank Mandiri (12000-an ATM), BNI (9000-an ATM) dan CIMB Niaga 

(3000-an ATM). 

Secara logika semakin besar jumlah kepemilikan mesin ATM yang 

dimiliki oleh masing-masing bank tersebut, maka semakin besar pula nilai 

transaksi yang diperolehnya. Dengan asumsi nilai transaksi per mesin ATM per 

harinya sebesar Rp 157 juta, seperti yang dilansir Infobank, dikalikan dengan 

360 hari, maka estimasi nilai transaksi mesin ATM yang dimiliki oleh BRI 

pada tahun 2010 kurang lebih mencapai Rp 541 trilliun, kemudian naik terus 

                                                 
7
http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html, 

diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 11.23 WITA. 

 

http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html
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dan mencapai Rp. 830 trilliun pada tahun 2014. Dengan asumsi yang sama, 

diurutan kedua Bank Mandiri, diperkirankan pada tahun 2010 nilai transaksi 

mesin ATM yang dimiliki mencapai Rp. 393 trilliun kemudian naik terus dan 

mencapai Rp. 625 trilliun pada tahun 2014. Urutan ketiga dan keempat 

diduduki oleh BCA dan BNI yang masing-masing mencapai Rp. 618 trilliun 

dan Rp. 414 trilliun pada tahun 2014. 

TABEL 1.3 

Perkembangan nilai transaksi ATM menurut masing-masing bank 2010 – 2014 

(Rp trilliun).
8
 

Nama Bank 2010 2011 2012 2013 2014 

BRI 541 676 808 813 830 

Mandiri 393 490 586 605 625 

BCA 334 417 499 562 618 

BNI 258 323 386 400 414 

BTN 45 56 68 85 103 

Lainnya 241 300 309 423 557 

Total 1.812 2.262 2.656 2.888 3.147 

 

Adanya Layanan mobile banking Bank Syariah Mandiri dan ATM Bank 

Syariah Mandiri ini tentunya Bank Syariah Mandiri bertujuan agar dapat 

memberikan kepuasan bagi nasabahnya dan selalu meningkatkan kualitas 

pelayanannya dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang baik sesuai 

dengan harapan nasabahnya. Kelebihan-kelebihan yang diberikan mobile 

banking dan ATM Bank Syariah Mandiri ini kiranya dapat memberikan 

kepuasan terhadap nasabahnya sehingga dengan sikap puas ditunjukkan oleh 

nasabahnya dapat berdampak keloyalitas nasabahnya untuk tetap menggunakan 

                                                 
8
http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html, 

diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 11.23 WITA. 

http://www.mri-research-ind.com/berita-330-prospek-pasar-mesin-atm-di-indonesia.html
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Layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Mandiri dalam setiap 

melakukan transaksi dan lebih loyal lagi dalam menabung di Bank Syariah 

Mandiri Cabang Banjarmasin ini. Loyalitas nasabah dipengaruhi oleh 

pelayanan, baik pelayanan yang secara langsung maupun tidak langsung seperti 

Layanan mobile banking dan layanan ATM Bank Syariah Mandiri tersebut. 

Pelayanan sangat penting kaitannya dengan eksistensi dan perkembangan 

keberhasilan perusahaan jasa.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya jaringan internet dan 

ponsel pintar, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat. 

Salah satu kebutuhan masyarakat akan penggunaan internet yaitu kebutuhan 

terhadap fasilitas bank yang dapat mempermudah masyarakat dalam 

bertransaksi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi 

perkembangan aktivitas baik ekonomi maupun sosial masyarakat, termasuk 

aktivitas dan transaksi keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Perkembangan teknologi internet diadopsi oleh industri perbankan untuk 

meningkatkan pelayanan, peluang ini juga digunakan oleh bank-bank yang ada 

di Indonesia, baik bank syariah ataupun bank konvensional. Dengan kualitas 

fasilitas bank yang baik dapat mempengaruhi kepuasan nasabah dan semakin 

banyaknya mesin ATM yang hampir tersebar merata disetiap daerah.  

Kalimantan Selatan juga ada perubahan mengenai cara orang menabung 

dan bertransaksi di bank, yang dulunya orang harus antri dikantor bank, kini 

dengan dengan mudah orang menabung di ATM dengan cara memakai kartu 

ATM di mesin ATM setor tunai kapanpun tanpa ada batasan waktu walaupun 
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itu ditengah malam atau hari libur sekalipun. Penulis disini ingin mengangkat 

apakah dengan kemudahan ini akan berbanding lurus dengan jumlah 

nasabahnya, khususnya Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin yang 

jadi objek penelitian, serta sejauh apakah kesiapan jaringan internet dalam 

melayani aplikasi mobile banking dan bagaimana pula kenyamanan mesin-

mesin ATM yang lancar tanpa kerusakan yang bisa dipersembahkan oleh Bank 

Mandiri. Pelayanan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi 

kepuasan nasabahnya. Dalam pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan 

menjadi tolak ukur sejauh mana pihak bank mampu memberikan yang terbaik 

kepada setiap nasabahnya. Pelayanan adalah upaya yang dilakukan secara 

langsung ataupun tidak langsung dalam menganalisis yang bersifat 

menyeluruh. Pelayanan akan berpengaruh pada kepuasan nasabah yang pada 

akhirnya akan berdampak pada loyalitas nasabah pada penyedia jasa tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah tersebut adalah pelayanan 

yang mencakup tentang kehandalan, maka penulis menuangkannya dalam 

sebuah penelitian “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Mobile Banking dan 

ATM Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank  Syariah Mandiri 

Banjarmasin”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh dimensi kualitas layanan mobile banking dan ATM 

secara simultan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri 

Banjarmasin. 
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2. Bagaimana pengaruh dimensi kualitas layanan mobile banking dan ATM 

secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri 

Banjarmasin. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan mobile banking dan 

ATM secara simultan terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah 

Mandiri Banjarmasin. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan mobile banking dan 

ATM secara parsial terhadap loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri  

Banjarmasin. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami 

penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan 

penegasan judul penelitian: 

1. Pengaruh adalah daya ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut 

membawa watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang untuk mengubah 

sesuatu yang lain.
9
 Artinya suatu daya yang ditimbulkan oleh Layanan 

mobile banking dan ATM pada Bank Syariah Mandiri Banjarmasin sebagai 

yang mempengaruhi yang dapat membentuk suatu watak, kepercayaan atau 

                                                 
9 

W.J.S Poerwandarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 

hlm. 849. 
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perilaku terhadap loyalitas nasabahnya dalam menabung sebagai yang 

terpengaruh. 

2. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk 

melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagi fitur yang ada 

pada ponsel pintar (smartphone). Selintas layanan mobile banking ini serupa 

dengan layanan sms banking, namun pada kenyataannya mobile banking 

memiliki lebih banyak fitur dibandingkan dengan sms banking. Apabila 

menggunakan layanan sms banking, transaksi hanya dapat dilakukan 

menggunakan pesan singkat (SMS), maka dengan menggunakan layanan 

mobile banking Anda dapat menggunakan fitur lain yang lebih canggih.  

3. Automatic Teller Machine (ATM) merupakan pelayanan jasa bank secara 

elektronik, dimana nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, seperti 

menarik atau mengambil uang secara tunai dan melihat saldo rekening giro 

ayai rerkning tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, 

baik di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk mengoprasikannya 

diperlukan peralatan berupa kartu plastik (plastic card) dan kode pengenal 

diri (personal identification card).
10

 Yang dimaksud dalam penelitian  ialah 

kartu ATM (automatic teller machine). 

4. Loyalitas, yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu 

desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan 

hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat 

                                                 
 
10

Julius R. Latumaerissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Selemba Empat, 

2011) hlm. 284. 
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muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Konsumen yang loyal tidak 

hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap penyedia jasa. 

5. Nasabah yang dimaksud adalah semua nasabah yang bertransaksi pada Bank 

Syariah Mandiri Banjarmasin, adapun Bank Syariah Mandiri Banjarmasin 

yang dimaksud adalah Bank Syariah Mandiri KCP A.Yani Banjarmasin. 

Jadi peneliti ini ditujukan untuk semua nasabah yang bertransaksi di Bank 

Syariah Mandiri KCP A.Yani Banjarmasin. 

 

E. Signifikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapan dapat berguna sebagai: 

1. Bagi pihak bank syariah semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat 

dalam pengaruh pelayanan mobile banking dan ATM terhadap loyalitas 

nasabah. 

2. Bagi pihak UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat 

mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan tersebut bagi pihak Bank dan 

nasabahnya.  

3. Sebagai khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya 

dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya, serta pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini. 



17 

 

4. Sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkenaan dengan masalah pengaruh Pelayanan Mobile Banking dan ATM 

terhadap loyalitas nasabah. 

 

F. Kajian Terdahulu 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu : 

1. Penelitian Fatimah (1231161518) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 

Syariah dan ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2012 dengan 

judul “Pengaruh Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan maupun 

parsial terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang. 

Banjarmasin, dan untuk mengetahui dimensi pelayanan yang paling 

dominan mempengaruhi terhadap loyalitas nasabah.
11 

Dalam penelitian ini 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan hanya membahas hal-hal 

yang menyangkut pengaruh pelayanan terhadap loyalitas nasabah, hal 

membedakannya terletak pada pengaruh pelayanan mobile banking dan 

                                                 
11 

Fatimah, Pengaruh Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin (IAIN Antasari Banjarmasin, 2012). 
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ATM terhadap loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP A.Yani 

Banjarmasin, sedangakan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah lebih 

membahas pengaruh pelayanan terhadap loyalitas nasabah di Bank BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin. 

2. Penelitian Effendi Aliansyah (0831159515) Jurusan Ekonomi, Fakultas 

Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2012 dengan judul “Pengaruh 

Pelayanan ATM terhadap Loyalitas Nasabah dalam Menabung di 

BRISyariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh pelayanan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam 

menabung di BRISyariah Cabang Banjarmasin. Pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri 

dari lima dimensi terhadap kepuasan nasabah dan dimensi yang 

berpengaruhnya paling dominan terhadap loyalitas nasabah dalam 

menabung di BRISyariah Cabang Banjarmasin.
12

 Dalam penelitian ini 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan hanya membahas hal-hal 

yang menyangkut pengaruh pelayanan terhadap loyalitas nasabah, 

sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang lakukan adalah 

terletak pada pengaruh pelayanan mobile banking dan ATM terhadap 

loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP A.Yani Banjarmasin, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Effendi Aliansyah lebih 

membahas pengaruh pelayanan ATM terhadap loyalitas nasabah di 

BRISyariah Cabang Banjarmasin. 

                                                 
12 

Effendi Aliansyah, Pengaruh Pelayanan ATM terhadap Loyalitas Nasabah dalam 

Menabung di BRISyariah  Cabang Banjarmasin (IAIN Antasari Banjarmasin, 2012). 
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 3. Penelitian M. Hairurrezqi (0831159519) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas 

Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2011 dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Rental Mobil terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. 

Amalia Nur Safrina Cabang Barabai”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan rental mobil terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Amalia Nur Safrina Cabang Barabai. Variabel-variabel 

dalam penelitian ini meliputi variabel kualitas pelayanan (X), yang terdiri 

dari lima dimensi yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy sebagai variabel independen dan kepuasan nasabah (Y) sebagai 

variabel dependen. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi terhadap 

kepuasan pelanggan dan dimensi mana yang pengaruhnya paling dominan 

terhadap kepuasan pelanggan PT. Amalia Nur Safrina Cabang Barabai.  

Hipotesis pertama yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

sedangkan hipotesis kedua yang diajukan adalah dimensi assurance 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

mengambil sifat penelitian berupa kuantitatif.
13

 Dalam penelitian ini 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama hanya 

membahas hal-hal yang menyangkut pengaruh pelayanan yang 

membedakan dengan penelitian yang lakukan adalah terletak pada pengaruh 

                                                 
13 

M. Hairurrezqi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Rental Mobil  terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada PT. Amalia Nur Safrina Cabang Barabai (IAIN Antasari Banjarmasin, 2011). 
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pelayanan mobile banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah di Bank 

Syariah Mandiri KCP A.Yani Banjarmasin, sedangakan penelitian yang 

dilakukan oleh M. Hairurrezqi lebih membahas pengaruh kualitas pelayanan 

rental mobil terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Amalia Nur Safrina 

Cabang Barabai, sedangkan. 

Dari ketiga penelitian di atas menurut penulis terdapat perbedaan 

terhadap penelitian yang penulis teliti. Dalam penelitian ini bertujuan ingin 

mengetahui pengaruh layanan Mobile Banking dan ATM terhadap loyalitas 

nasabah dalam menabung di KCP Bank Syariah Mandiri Banjarmasin 

dengan variabel independen yaitu pelayanan Mobile Banking dan ATM (X) 

yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan 

empathy. Sedangkan variabel dependennya yaitu loyalitas nasabah, dan 

penelitian yang penulis teliti berbeda Bank. Jadi tidak ada kesamaan dalam 

penelitian yang penulis angkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran yang dapat disajikan adalah sebagai 

berikut :  

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang besifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas. Maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

1. H0 = Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kualitas 

layanan mobile banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah pada 

Bank  Syariah Mandiri di Banjarmasin. 

Ha = Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kualitas layanan 

mobile banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

2. Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kualitas layanan 

mobile banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah pada Bank  Syariah 

Mandiri Banjarmasin, yakni: 

H01 = Tidak terdapat pengaruh bukti fisik terhadap layanan mobile 

banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung 

pada Bank  Syariah Mandiri Banjarmasin. 

Ha1 = Terdapat pengaruh bukti fisik terhadap layanan mobile banking dan 

ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

H02 = Tidak terdapat pengaruh kehandalan terhadap layanan mobile 

banking dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung 

pada Bank  Syariah Mandiri Banjarmasin. 
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Ha2 = Terdapat pengaruh kehandalan terhadap layanan mobile banking 

dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

H03= Tidak terdapat pengaruh empati terhadap layanan mobile banking 

dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

Ha3 = Terdapat pengaruh empati terhadap layanan mobile banking dan 

ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

H04 = Tidak terdapat pengaruh tanggapan terhadap layanan mobile banking 

dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

Ha4 = Terdapat pengaruh tanggapan terhadap layanan mobile banking dan 

ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

H05 = Tidak terdapat pengaruh jaminan terhadap layanan mobile banking 

dan ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 

Ha5 = Terdapat pengaruh jaminan terhadap layanan mobile banking dan 

ATM terhadap loyalitas nasabah dalam menabung pada Bank  

Syariah Mandiri Banjarmasin. 
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I. Sistematika Penulisan 

    Dalam penelitian ini membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I  pendahuluan merupakan bab yang  menguraikan serta  

menjelaskan bagaiman latar belakang masalah yang  membantu dalam 

penentuan judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Setelah 

permasalahan sudah digambarkan dirumuskan  dalam rumusan masalah, 

selanjutnya disusun tujuan penelitian sesuai yang diinginkan. Signifikasi 

penelitian adalah kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk 

membatasi istilah-istilah  judul penelitian yang bermakna umum atau luas. 

Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian 

dari aspek lain. Kemudian menentukan kerangka pemikiran untuk membantu 

mendapatkan anggapan dasar atau hipotesis. Adapun sistematika penulisan 

yaitu susunan skripsi secara keseluruhan. 

Bab II landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang 

diperoleh. Berisikan tentang teori pengertian bank syariah dan sejarah 

berdirinya bank syariah, kualitas layanan, dimensi kualitas layanan dalam 

perspektif Islam, loyalitas nasabah, strategi perusahaan untuk membangun 

loyalitas pelanggan (nasabah), mobile banking, dan ATM. 

Bab III metode penelitian, yang terdiri dari subjek dan objek penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode 

analisis, dan variabel penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis 

sesuai dengan prosedur penelitian. 
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Bab IV laporan penelitian, merupakan penyajian data dan analisis yang 

terdiri dari terdiri dari gambaran umum tentang lokasi penelitian, penyajian dan 

analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada di rumusan 

masalah. 

Bab V penutup, merupakan penutup dari penelitian yang memuat 

kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran berdasarkan 

hasil penelitian.  

 


