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ABSTRAK 

 

 

Analisis Expressed dan Tested Interest Mahasiswa IAIN Bengkulu Menggunakan 

Fasilitas Mobile Banking BNI Syariah  

Oleh Bela Gustina, NIM 1611140038 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis 

dari Mahasiswa IAIN Bengkulu dalam menggunakan fasilitas mobile banking 

BNI Syariah tentang objek dan pekerjaan yang disenanginya (exspressed) dan 

Untuk mengetahui seberapa puas Mahasiswa menggunakan fasilitas mobile 

banking ini. Penelitian ini menggunakan metode kualittif dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitin ini ada 

15 informan  yang terdiri dari 5 orang laki-laki, dan 10 orang perempuan 

Mahasiswa Perbankan Syariah. teknik analisis data yang digunakan yaitu: 

Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Cuma beberapa 

Mahasiswa IAIN Bengkulu yang menggunakan fasilitas mobile banking ini, 

meskipun begitu mereka mengatakan senang atau puas dalam menggunakan 

fasilitas ini, karena mempermudah dalam melakukan pembayaran online atau 

aktivitas online lainnya.  

 

Kata Kunci :Expressed, Fasilitas, mobile banking.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi ini Indonesia telah mengalami perkembangan 

ekonomi dan teknologi yang pesat. Teknologi informasi sudah merupakan 

suatu kebutuhan yang sangat penting, bahkan sebagai tuntutan yang 

mendesak bagi setiap orang untuk menyelesaikan semua permasalahan 

dengan cepat serta meringankan semua pekerjaannya. Seiring dengan 

situasi seperti ini, perkembangan teknologi informasi terutama peranan 

komputer mendapatkan perhatian yang sangat serius. Teknologi informasi 

ini memberi dampak luar biasa dalam dunia perbankan saat ini.
1
 

Menurut Jogiyanto, teknologi informasi adalah subsistem atau 

sistem bagian dari sistem informasi. Perkembangan zaman yang didukung 

dengan perkembangan teknologi,  menyebabkan kebutuhan manusia 

terhadap informasi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus 

memperhatikan kemajuan teknologi informasi dan lebih mengoptimalkan 

fasilitas teknologi informasi dalam rangka dapat bertahan dan menang 

dalam persaingan usaha di pasar global.
2
 

Tentunya hal ini juga diiringi dengan minat dan keinginan 

masyarakat terkhusus mahasiswa itu sendiri.  

                                                           
1
 Santy Andriyani, “ Minat Kerja Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri FPTK UPI”, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, h. 19 
2
Jabal Firdaus. “Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap 

Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delon dan Mclean”, Jurnal 

Akuntansi dan Investasi, Volume 13, Nomor 1, h. 28 
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Teknologi informasi begitu penting pada zaman sekarang. Tidak 

terkecuali sektor perbankan di seluruh dunia yang mulai merasakan 

dampak m-banking ini. Berbagai cara bank dalam memanfaatkan adanya 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini. Di lain sisi bank harus 

berlomba-lomba dalam mendapatkan nasabah atau mengambil hati 

nasabah untuk pendapatan bank tersebut.
3
 

Salah satu teknologi yang dipakai tersebut yaitu mobile banking 

,masyarakat bisa menggunakan fasilitas tersebut. Selain penggunaannya 

yang simple, juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan 

transaksi. Cukup melalui smartphone bisa langsung melakukan transaksi 

pengiriman maupun penarikan.
4
 

Mobile banking atau yang lebih dikenal dengan m-banking 

merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat 

komunikasi bergerak seperti smartphone, dengan penyediaan fasilitas 

untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Dengan 

adanya handphone dan layanan mobile banking, transaksi bank biasanya 

dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan 

nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus 

mengunjungi gaerai bank, hanya dengan menggunakan handphone 

nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Layanan mobile banking 

                                                           
3
 Soffyan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.141 

4
 Yayat Suharyat, “Hubungan Antara sikap,Minat dan Perilaku Manusia,” UNISMA 

Bekasi 2013,h. 41 



 
 

 
 

memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi 

keuangan.
5
 

Mobile Banking  merupakan sebuah fasilitas dari pihak bank dalam 

era modern ini yang mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. 

Layanan yang terdapat pada mobile banking meliputi pembayaran, 

transfer, history dan lain sebagainya. Penggunaan layanan mobile banking 

pada telepon seluler memungkinkan para nasabah dapat lebih mudah 

untuk menjalankan aktivitas perbankannya tanpa batas ruang dan waktu. 
6
 

Secara umum, fitur transaksi yang tedapat didalam sebuah aplikasi 

mobile banking terdiri dari Non-Finansial dan Finansial. Jenis transaksi 

yang terdapat pada fitur Non-Finansial terdiri dari Rekening (Informasi 

saldo, Transaksi Terakhir, dan Mutasi Rekening) dan transfer (Tambah 

Rekening Tujuan). Jenis transaksi pada fitur Finansial yaitu Transfer dana 

(Transfer antar Rekening BNI/BNI syariah dan Transfer Online antar bank 

via Bersama), Pembayaran (Kartu Kredit BNI, Kartu Kredit Non BNI, 

Tagihan Telepon dab Tagihan Listrik), Pembelian (Pulsa Telepon).
7
 

Salah satu alasan mahasiswa dalam memilih menggunakan mobile  

banking ini, karena kegiatan perkuliahan yang bersamaan dengan jam 

kerja Bank. Dan ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi 

seorang mahasiswa ketika ingin melakukan transaksi perbankan. Maka  

                                                           
5
Hanif Astika Kurniawati, Wahyu Agus Winarno, Alfi Arif. “Analisis Minat Penggunaan 

Mobile Banking Dengan Pendekatan Techonologi Acceptance Model (TAM) yang Telah 

DiModifikasi”, 2017,h.24-29 
6
Novitasari Putri Wulandari,dkk, “Analisis Faktor-faktor Penggunaan Layanan Mobile 

Banking Di Bandung”, 2017, h.140 
7
www.bnisyariah.co.id 



 
 

 
 

dengan adanya fasilitas mobile banking ini akan memudahkan mahasiswa 

ketika ingin melakukan transaksi keuangan seperti melakukan transfer, 

cek saldo maupun pembayaran lainnya. Tentu golongan yang memiliki 

potensi yang sangat cocok dalam menggunakan layanan tersebut adalah 

mahasiswa, yang dimana mereka mempunyai waktu yang padat sehingga 

dengan adanya fasilitas ini membuat mahasiswa merasakan kemudahan 

dalam bertransaksi. 
8
 

Dalam observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti 

mewawancarai beberapa Mahasiswa yang menjadi nasabah di BNI 

Syariah yang menggunakan mobile banking, yakni berikut data 

Mahasiswa dan alasan mereka menggunakan dan tidak menggunakan 

mobile banking: 

a. Mahasiswa FEBI Prodi Perbankan Syariah Semester 9 IAIN Bengkulu 

yang menggunakan Mobile Banking 

Tabel 1.1 observasi awal 

No. Nama 

Mahasiswa 

Tahun 

Menggunakan 

Alasan Kelebihan 

Mobile 

Banking 

Kekurangan 

Mobile 

Banking 

1 Kasih 

Wulandari 

2018 Buka 

rekenin

g untuk 

Mempermud

ah  segala 

transaksi  

Jika ingin 

transaksi 

ulang harus 

                                                           
8
 Edi Haryanto, “ Kualitas Layanan, Fasilitas dan Harga Pengaruhnya Terhadap 

kepuasan Pengguna Jasa Layanan Pada Kantor Samsat Manado”. Vol. 1 No. 3 September 2013, 

hal. 735 



 
 

 
 

menabu

ng dan 

transak

si uang  

menggunaka

n pulsa 

2 Satria Eka 

Saputra 

2017 Hanya 

untuk 

melaku

kan 

transfer 

dan cek 

saldo 

Dibagian 

chek saldo, 

transfer dan 

memantau 

rekening. 

Kurang 

efisien 

dibandingkan 

dengan 

aplikasi 

lainnya, 

dalam sistem 

pembayaran 

kurang umum 

dan meluas. 

3 Pramika 

Efansyah 

2016 Lebih 

memud

ahkan 

akses 

untuk 

transak

si tanpa 

harus 

repot 

Akses lebih 

mudah dan 

lebih cepat, 

keamanan 

data terjaga 

karena harus 

verifikasi 

nomor 

telepon dan 

Yang 

membuat 

susah yaitu 

jika mau 

mengganti 

nomor 

telepon harus 

verifikasi 

ulang ke 



 
 

 
 

ke atm 

ataupun 

Bank  

juga 

perangkat, 

gratis tanpa 

pulsa seperti 

sms banking  

Bank yang 

bersangkutan 

untuk 

registrasi 

ulang mobile 

banking . 

4 Deki 

Fernando 

2016 Mempe

rmudah 

transak

si 

Chek 

saldo,transfer

,membayar 

tagihan listrik 

pulsa bisa 

dari 

manapun. 

Tidak dapat 

diakses 

ketika tidak 

tersambung 

internet atau 

tidak ada 

sinyal. 

5 Bunga 

Rahji 

Lestari 

2018 Karena 

memud

ahkan 

transak

si 

Karena 

saldonya 

tidak 

berkurang 

dari 

Rp.30.000 

Tidak ada 

 

b. Mahasiswa FEBI Prodi Perbankan Syariah Semester 9 IAIN Bengkulu 

yang tidak menggunakan mobile banking 

 



 
 

 
 

Tabel 1.2 observasi awal 

No. Nama Mahasiswa yang tidak 

menggunakan  

Alasan  

1 Dina Andeka Putri Yana Karena menggunakan  mobile bankig 

kita sangat rentan,tertipu dan juga 

jaringan harus kuat untuk membuka 

aplikasi tersebut. 

2 Ulvio Morindri Karena saya berada dilingkungan 

strategis dekat dengan perkantoran dan 

pusat Bank. Jadi, jika saya ingin 

mentransfer atau menarik uang maka 

saya langsung datang ke Bank 

tersebut. 

3 Tiara Anjelina Maurice Karena kurangnya kebutuhan untuk 

menggunakan mobile banking. 

4 Meti Setiawati Kurang memahami fungsi dari aplikasi 

tersebut. 

5 Abdi Wahyu Nugraha Karena jarang menggunakan atm dan 

lebih senang untuk mendatangi 

langsung kepihak Bank. 

Dari masalah ini menurut peneliti mobile banking yang disajikan 

oleh Bank BNI Syariah, sebagian kurang memuaskan bagi Mahasiswa 

karena aplikasi tersebut kurang dapat dipahami cara penggunaannya 



 
 

 
 

sehingga hal ini menyebabkan mahasiswa malas mengakses aplikasi 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas  penelitian ini mencoba untuk meneliti 

Analisis Expressed dan Tested Interest , serta untuk mengetahui apakah 

layanan mobile banking mempunyai tingkat kepuasan tersendiri bagi 

Mahasiswa IAIN Bengkulu. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul tentang “ANALISIS EXPRESSED DAN 

TESTED INTEREST MAHASISWA IAIN BENGKULU DALAM  

MENGGUNAKAN FASILITAS MOBILE BANKING BNI 

SYARIAH”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Ruang lingkup dibatasi pada seputar Mobile Banking 

2. Informasi yang disajikan yaitu, Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah 

Semester 9 FEBI IAIN Bengkulu yang menggunakan dan tidak 

menggunakan Mobile Banking di BNI Syariah Kota Bengkulu.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan  masalah diatas dapat dirumuskan menjadi pokok 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis Expressed dan Tested Interest mahasiswa FEBI 

Prodi Perbankan Syariah semester 9 IAIN Bengkulu dalam 

menggunakan fasilitas mobile banking? 

2. Apakah layanan mobile banking BNI Syariah mempunyai tingkat 

kepuasaan tersendiri bagi mahasiswa FEBI Prodi Perbankan Syariah 

semester 9 IAIN Bengkulu ?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini untuk: 

1. Untuk menganalisis Expressed dan Tested Interest mahasiswa FEBI 

Prodi Perbankan Syariah semester 9 IAIN Bengkulu dalam 

menggunakan fasilitas mobile banking.  

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan mahasiswa FEBI Prodi Perbankan 

Syariah semester 9 IAIN Bengkulu dalam menggunakan layanan 

mobile banking BNI Syariah.  

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun manfaat penelitian dari penulisan, yaitu: 

 

 

 



 
 

 
 

1. Secara Praktis  

Penelitian ini dilakukan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih 

lanjut yang berkaitan dengan minat nasabah dalam menggunakan 

mobile banking. 

2. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang dunia perbankan dan bisa menerapkan ilmu yang 

sudah diperoleh. 

F. Penelitian Terdahulu 

Kegunaan penelitan terdahulu adalah untuk membedakan antara 

penelitian ini dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan serta untuk 

melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sejauh 

penelususran yang dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian yang 

memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dengan penelitian 

karya ilmiah ini, diantaranya : 

1. Skripsi, M. Khariska Afriadi,Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 

dengan judul skripsi “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi 

Minat Masyarakat Nasabah di Bank Mandiri Syariah,” 2016. Dalam 

penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat masyarakat Komplek Perumdam  Kel. Kandang 

Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk menjadi nasabah di 

bank syariah. penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

dengan pendekatan yang bersifat kualitatif argumentative,dengan 



 
 

 
 

jumlah informan sebanyak 29 responden. Kesamaan dari penelitian ini 

adalah variabel X yaitu mobile banking. Perbedaannya yaitu penelitian 

tersebut objek penelitiannya di Bank Syariah Mandiri  Kota Bengkulu 

sedangkan penelitian ini di lakukan pada Mahasiswa IAIN Bengkulu. 

2. Skripsi Arni  (2017 ) Minat Bertransaksi Nasabah Bank Sulselbar 

Cabang Enrekang Menggunakan Internet Banking.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah dalam bertransaksi 

menggunakan internet banking Bank Sulselbar Cabang Enrekang dan 

faktor-faktoryang mempengaruhi nasabah menggunakan internet 

banking Bank Sulselbar Cabang Enrekang, serta bagaimana dampak 

keberadaan internet banking Bank Sulselbar Cabang Enrekang. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), penarikan kesimpulan (conclution) atau verifikasi. 

Kesamaan dari penelitian ini adalah variabel X yaitu mobile banking. 

Perbedaannya yaitu penelitian tersebut objek penelitiannya di Bank 

Sulselbar Cabang Enrekang sedangkan penelitian ini di lakukan pada 

Mahasiswa IAIN Bengkulu. 

3. Skripsi, Dewi Sri Ayu dengan judul skripsi “Analisis Tentang 

Pengguna Jasa SMS Banking Di BRI Syariah Cabang Cirebon”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fitur-fitur transaksi 



 
 

 
 

SMS Banking yang ditawarkan pada BRI Syariah, mengetahui tingkat 

minat nasabah atas jasa SMS Banking yang ditawarkan BRI Syariah, 

dan mengetahui keuntungan yang diperoleh serta kendala yang 

dihadapi oleh nasabah dengan menggunakan jasa SMS Banking. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan 

peneliti dengan penelitian ini sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan menggunakan salah satu produk M-banking. Tempat 

penelitian yang berbeda, Judul yang berbeda. 

4. Jurnal Nasional, oleh Sartika Amalia “Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Minat Nasabah Dalam Menggunakan Layanan Internet 

Banking Dengan Menggunakan UTAUT (Unified Theory Of 

Acceptance And Use Of Technology). Volume 2, Nomor 10, Oktober 

2018. Penelitian ini menggunakan UTAUT (Unified Theory Of 

Acceptance and Use Of Technology) mengetahui variabel Perfomance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating 

Condition dan Behavioral Intention. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data secara kuesioner dengan jumlah sampel 

yang digunakan antara 75-100 responden, dan jumlah data responden 

yang akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier sebesar 100 

data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel Perfomance 

Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating 

Condition berpengaruh positif terhadap prilaku pengguna (Behavioral 



 
 

 
 

Intention) dalam menggunakan layanan Internet Banking BRI.
9
  

Kesamaan dari penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara 

kuesioner. Perbedaannya  yaitu penelitian tersebut dilakukan pada 

layanan internet Banking BRI,sedangkan penelitian ini pada BNI 

Syariah terkhususnya pada Mahasiswa IAIN Bengkulu. 

5. Jurnal Internasioanal, oleh Wulandari “Factors of Using Mobile 

Banking Services in Bandung. Vol.10  No.2 Oktober 2017. Analisis 

faktor yang dilakukan pada penelitian ini menguji variabel yang 

terdapat pada Technology Acceptance Model (TAM) yaitu Perceived 

usefulness, Perceived ease of use, Performance Expectancy, Amount 

on Information, Quality of Internet atau SMS Connectio, 

Convenience, Features Availability, Bank Management and Image, 

Design, Content, Speed, Perceived Credibility, Perceived Financial 

Cost, dan Perceived Benefit. Didalam pengujiannya terdapat dua 

faktor baru yang menggambarkan sebanyak 41,621% terhadap 14 

fakor awal yang dianalisis. Kedua faktor tersebut dinamakan 

Flexibility and Bank Image dan Perceived Benefit. Secara lebih rinci 

analisis faktor yang dibantu dengan SPSS 22 menghasilkan dua faktor 

baru dimana faktor pertama Flexibility and Bank Image memiliki 

eigenvalues sebesar 4,752 dan varian sebesar 33,943%. Faktor ini 

memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan faktor kedua dan dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa faktor pertama ini merupakan faktor 

dominan yang mempengaruhi nasabah menggunakan layanan mobile 

banking di Bandung. Sedangkan faktor kedua Perceived Benefit 

memiliki eigenvalues sebesar 1,075 dan varian sebesar 7,678%. 

Hanya terdapat dua faktor baru karena nilai eigenvalues dari kedua 

faktor tersebut ≥ 1 sehingga digunakan dalam menentukan faktor 

baru.
10

 Kesamaan dengan penelitian ini  variabel X yaitu mobile 

banking. Perbedaannya terletak pada tempat objek penelitiannya yaitu 

di Bandung,sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Mahasiswa 

IAIN Bengkulu.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode 

penelitian yang lebih ke lapangan, seperti melakukan wawancara 

kepada pihak yang terkait. 

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan 

kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam 

bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka 

pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data 

yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti 

sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi 
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Novitasari Wulandari Putri, “Factors of Using Mobile Banking Services in Bandung”. 

Vol.10  No.2 Oktober 2017, ISSN : 2502-1559, h.139.  



 
 

 
 

instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan 

langsung dengan instrument atau objek penelitian.  

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian terhitung dari bulan 17 Desember 2020 

sampai dengan selesai. 

b. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan dilingkungan kampus IAIN 

Bengkulu, terutama kepada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah 

Semester 9 FEBI IAIN Bengkulu yang menggunakan fasilitas 

mobile banking.  

3. Subjek atau Informan Penelitian 

Penelitian ini mengambil subjek atau informasi penelitian yang 

bersumber dari pihak Mahasiswa IAIN Bengkulu FEBI Prodi 

Perbankan Syariah semester 9 yang menggunakan fasilitas mobile 

banking. Sehingga akan tergali informasi tentang judul yang akan 

diteliti. Teknik yang digunakan dalam memilih sampel yaitu dengan 

menggunakan teknik Insidental Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan, 

maka akan dijadikan objek oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai narasumber. Adapun Informan dalam penelitian ini yakni 

berjumlah 15.   



 
 

 
 

4. Sumber Data dan Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawncara 

langsung dengan informan pada penelitian ini, yaitu Mahasiswa 

IAIN Bengkulu yang dianggap berperan penting dalam 

pelaksanaan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya 

mendukung sumber data primer dan data sekunder ini seperti 

buku-buku, laporan, brosur dan data. 

b. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi penelitian atau pengamatan secara langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan 

penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, 

melalui pengamatan dilapangan terhadap aktivitas yang akan 

dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap 

relevan. Peneliti datang langsung ketempat penelitian. 

2. Wawancara  



 
 

 
 

Pada penelitian ini, wawancaradilakukan secara terstuktur 

meluli pedoman wawancara, adapun wawancara yang 

dilakukan kepada informan yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa IAIN Bengkulu Menggunakan Fasilitas 

Mobile Banking di BNI Syariah.  

5. Teknik Analisis Data 

Pengertian teknik dan penulisan data menurut Arikunto adalah 

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak 

dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat 

dipertontonkan penggunaannya.
11

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
12

 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen 
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pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

          BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Expressed 

1. Pengertian Expressed Interest 

Menurut Harper dan Row menyatakan bahwa expressed 

interest merupakan minat yang dapat diketahui dari pernyataan 

responden (subjek) tentang objek dan pekerjaan yang 

disenanginya.  

Proses pertumbuhan dan perkembangan minat terjadi 

sepanjang garis kehidupan seseorang walaupun telah dewasa. 

Proses tersebut diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

pendapat Blair yang dikutip oleh Heni Wahyuwidiyanti, Minat 

Belajar Siswa Ditinjau Dari Suasana Intelektual Keluarga 

menyatakan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan minat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: ragamnya 

kebutuhan, keinginan dan cita-cita, kebudayaan dan lingkungan, 

kesempatan dan pengalaman.
13

 

Setiap individu memiliki keragaman kebutuhan, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut ia cenderung tertarik pada objek 

yang disukai dan member kekuasaan bagi dirinya. 

Ada beberapa indikator dari expressed interest yaitu: 
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Konstruksi Teknik Sipil”. Vol. II. No 1, Februari 2013,h. 18 
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a) Keinginan untuk mengetahui atau memiliki sesuatu 

objek yang diminatinya. 

b) Objek-objek atau kegiatan yang disenanginya. 

c) Jenis-jenis kegiatan untuk mencapai hal-hal yang 

disenanginya. 

d) Usaha untuk merealisasikan keinginan, rasa senang 

terhadap sesuatu yang diminatinya.
14

 

B. Tested Interest 

1.  Pengertian Tested Interest 

Menurut Abdul Rahman dan Muhbib Abdul Wahab, tested 

interest merupakan minat yang diungkapkan dengan cara 

menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan. 

Dalam buku psikologi perkembangan, suatu pendekatan 

sepanjang rentang kehidupan dijelaskan sebagai berikut: ”Sebab 

timbulnya minat bergantung pada seks/jenis kelamin, intelegensi, 

lingkungan dimana ia hidup, kesempatan untuk mengembangkan 

minat, minat teman-teman sebaya, status dalam kelompok 

sosial, kemampuan bawaan, minat keluarga, dan banyak faktor-

faktor lain.  

Adapun faktor tersebut yakni, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang 
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bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: 

umur, bobot, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, 

kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Crow 

and Crow mengatakan bahwa minat (Interest) bisa berhubungan 

dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung 

atau merasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan ataupun bisa 

berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang olah kegiatan 

itu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi penyebab 

kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.
15

 

C. Fasilitas  

Menurut Tjiptono, Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 

memudahkan konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. 

Fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa 

dapat ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas merupakan segala 

sesuatu yang memudahkan konsumen dalam usaha yang bergerak 

dibidang jasa, maka segala fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, 

kelengkapan, desain interior dan eksterior serta kebersihan fasilitas 

harus diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang 

dirasakan atau didapat konsumen secara langsung.
16
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Menurut Kotler dan Keller, mendefinisikan fasilitas yaitu segala 

sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual 

jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen.  

Menurut Tjiptono  indikator Fasilitas ada 3 yaitu : 

a. Pertimbangan/Perencanaan Spasial Aspek seperti proporsi, 

kenyamanan dan lain lain dipertimbangkan, 

dikombinasikan dan dikembangkan untuk memancing 

respon intelektual maupun emosional dari pemakai atau 

orang yang melihatnya. 

b. Perencanaan Ruangan Unsur ini mencakup interior dan 

arsitektur, seperti penempatan perabot dan perlengkapan 

dalam ruangan Kereta Api, desain dan aliran sirkulasi dan 

lain-lain 

c.  Perlengkapan dan Perabot Perlengkapan dan perabot 

berfungsi sebagai sarana yang memberikan kenyamanan, 

sebagai pajangan atau sebagai infrastruktur pendukung bagi 

pengguna jasa 

d.  Unsur Pendukung lainnya, seperti : toilet, wifi, tempat 

lokasi makan dan minum dan lain sebagainya. 

D. Minat 

Ada beberapa pengertian minat menurut para ahli. Menurut 

Yessy  Nur Endah Sary, “minat merupakan suatu fungsi jiwa untuk 

dapat mencapai sesuatu. Minat merupakan kekuatan dari dalam 



 
 

 
 

dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik. Dalam menjalankan 

fungsinya minat berhubungan erat dengan pemikiran dan 

perasaan”.
17

 

 “Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian yang tidak 

disengaja yang terlahir dengan kemauannya”. Minat dapat 

dikatakan juga sebagai suatu ketertarikan seseorang terhadap 

sesuatu hal, dimana setiap individu berbeda-beda. 

Bergin menyebutkan bahwa kosep minat terdiri dari minat 

individu. Minat individu didefinisikan sebagai minat mendalam 

pada suatu bidang atau kegiatan yang timbul berdasarkan emosi, 

pengetahuan, pengalaman pribadi yang sudah ada. 
18

 

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai 

perilaku seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan 

seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Minat juga dipengaruhi 

oleh kesadaran akan kebutuhan akan sesuatu.
19

 

Minat sama artinya dengan perhatian, antara minat dan 

perhatian pada umumnya dianggap sama/tidak ada perbedaan. 

Memang keduanya hampir sama dan dalam praktek selalu 

bergandengan satu sama lain. jika seseorang yang tertuju pada 

suatu obyek sebenarnya dimulai dengan adanya minat dalam hal 

tersebut.minat ialah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga 
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fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada suatu 

dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat”. Perhatian 

ialah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu obyek tertentu. 

Di dalam gejala perhatian, ketiga fungsi tersebut juga ada, tetapi 

unsur pikiranlah yang terkuat pengaruhnya. Antara minat dan 

perhatian selalu berhubungan dengan praktek. Apa yang menarik 

minat dapat menyebabkan adanya perhatian dan apa yang 

menyebabkan adanya perhatian kita terhadap suatu tentu disertai 

dengan minat.
20

 

Menurut Sofyan Assauri, dalam bukunya yang berjudl 

Manajemen Pemasaran: 

“Minat merupakan keinginan yang timbul dari sendiri tanpa 

ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Minat adalah rasa suka (senang) dan rasa tertarik pada suatu objek 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh tau biasanya ada 

kecendrungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat 

lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau jasa/produk 

tertentu.
21

 Persepsi terhadap suatu objek tergantung pada seberapa 

banyak energi atau perceptualvigilance yang digerakan untuk 

mempersepsi perceptualvigilance tersebut diartikan sebagai 

kecendrungan seseorang untuk meperhatikan tipe tertentu dari 

stimulus, hal ini juga dapat diartikan sebagai minat. 
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Abdul Rachman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab 

mendefinisikan “Minat itu dapat diartikan suatu kecendrungan 

untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap 

orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu 

tersebut disertai dengan perasaan senang”.
22

 

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat 

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat 

terhadap sesuatu secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu yang bersumber dari individu yang 

bersangkutan (misal:bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, 

perasaan mampu dan kepribadian) dan yang berasal dari luar 

mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap minat seseorang.
23

 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya minat menurut 

Crow ada tiga yaitu : 

a) Faktor dorongan dalam, misalnya dorongan ingin makan 

akan memotivasi aktivitas untuk mencari makanan dan 

membangkitkan minat untuk menyiapkan makanan. 

b) Faktor motif sosial yaitu faktor lingkungan sosial yang 

membangkitkan suatu aktivitas, misalnya kehadiran 
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Perspektif Islam). (Jakarta: Prenada  Media Grup, 2004), h. 263 
23

Rama Yeni, Pengaruh Kualitas...,h.21 



 
 

 
 

orang lain dalam bersepeda mendororng orang lain untuk 

bersepeda dengan lebih cepat. 

c) Faktor emosional, bahwa bila seseorang mendapatkan 

kesuksesan dari suatu aktivitas maka akan menimbulkan 

rasa senang dan akan memperkuat aktivitas tersebut dan 

sebaliknya kegagalan akan memperlemah suatu aktivitas. 

d) Perbedaan pekerjaan artinya dengan adanya perbedaan 

pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat 

terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya, 

aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain. 

e) Perbedaan usia, artinya setiap usia memiliki minat yang 

berbeda terhadap suatu barang atau aktivitas lainnya. 

f) Perbedaan jenis kelamin artinya minat wanita dengan 

pria akan berbeda, misalnya pada pola berbelanja.
24

 

 

Selain faktor-faktor secara umum diatas, minat nasabah 

untuk menggunkan mobile banking juga bisa dipengaruhi oleh 

shared value (nilai lebih) dan communication (komunikasi). 

a) Shared Value  (nilai lebih), secara umum perilaku 

konsumen akan dipengaruhi oleh penghargaan oleh 

pengharapan untuk mencapai sesuatu hasil yang 
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diinginkan daripada dorongan dalam diri.  Didalam 

kontek mobile banking biasanya nilai lebih disimbolkan 

sebagai kepercayaan konsumen terhadap nilai-nilai 

etika, keamanan, dan privasi.  

b) Communication (komunikasi), semakin tinggi tingkat 

komunikasi sosial yang ditampilkan oleh suatu website 

bank, semakin besar pengaruhnya terhadap minat 

konsumen dan meningkatkan kemungkinan konsumen 

melakukan dan menggunakan transaksi online. 

Komunikasi dapat diukur dengan indikator 

keterbukaan, kecepatan respon, dan kualitas 

informasi.
25

 

b. Macam-Macam Minat 

 Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini 

sangat tergantung pada sudut pandang dan cara 

menggolongkannya. minat dapat dibagi menjadi tiga macam 

(berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara 

mengungkapkanya) yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi 

minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah 

minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-
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jaringan tubuh. Sedangkan minat kultural atau minat social 

adalah minat yang timbul karena proses belajar. 

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang 

langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat 

ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan 

akhir dari kegiatan tersebut. 

3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan 

menjadi empat yaitu: a) expressed interest; minat yang 

diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk 

kenyataan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari 

jawabannya dapat diketahui minatnya, b) manifest interest; 

minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan 

langsung, c) tested interest; minat yang diungkapkan 

dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, 

dan d) inventoried interest; minat yang diungkapkan 

dengan menggunakan alat-alat yang sudah 

distandarisasikan.
26

 

c. Indikator- Indikator Minat 

 Indikator minat dapat dilihat dengan cara menganalisa 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu, objek yang 

disenanginnya, karena minat merupakan motif yang dipelajari 
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yang mendorong dan mengarahkan individu untuk menemukan 

secara aktif dalam kegiatankegiatan tertentu. Ada beberapa hal 

yang menjadi indikator dari minat: 

a) Keinginan untuk mengetahui atau memiliki sesuatu objek 

yang diminatinya 

b) Objek atau alat kegiatan yang disenangi 

c) Upaya-upaya atau usaha yang dilakukan untuk 

merealisasikan keinginan atau rasa senang terhadap objek 

atau keinginan tertentu.
27

 

E. Mobile Banking 

a. Pengertian mobile banking 

 Mobile banking merupakan sebuah fasilitas dari bank 

dalam era modern ini yang mengikuti perkembangan teknologi 

dan komunikasi. Layanan yang terdapat pada mobile banking 

meliputi pembayaran, transfer, history, dan lain sebagainya. 

 Mobile Banking adalah layanan perbankan yang dapat 

diakses langsung melalui telepon seluler/handphone GSM 

(Global for Mobile Communication)dengan menggunakan 

SMS (Short Message Service). Mobile Banking adalah layanan 

perbankan melalui telepon seluler dengan menggunakan 

jaringan data yang digunakan oleh nasabah.
28
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 Menurut buku bijak Ber-electronic Banking dari OJK, 

pengertian mobile banking adalah sebagai berikut: 

 “Mobile banking merupakan layanan yang 

memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan 

melaui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat 

digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di 

SIM Card, UUSD, atau melalui aplikasi yang dapat diunduh 

dan diinstal oleh nasabah. Mobile banking lebih memberikan 

kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking karena 

nasabah tidak perlu mengingat format pesan SMS yang akan 

dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking”.
29

 

 Menurut Maryanto Supriyono, pengertian mobile 

banking adalah sebagai berikut: 

 “Mobile banking adalah salah satu jasa layanan 

perbankan yang diakses langsung melalui jaringan telepon 

seluler/handphone GSM (Global for Mobile Comunication) 

atau CDMA dengan menggunakan layanan data atau kuotan 

yang telah disediakan oleh operator seluler”.
30

 

 Mobile banking merupakan salah satu hasil layanan bank 

yang banyak diminati oleh para nasabah karena layanan ini 

membuat nasabah suatu bank mampu melakukan transaksi 
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perbankan serta melihat informasi tentang rekeningnya dengan 

menggunakan handphone jenis apapun. 

 Nasabah sekarang menginginkan sesuatu yang lebih dari 

sekedar layanan perbankan. Nasabah menginginkan 

kenyamanan dan fleksibilitas pada produk dan jasa yang sesuai 

kebutuhan mereka serta mudah digunakan yang tidak bisa 

ditawarkan oleh perbankan tradisional. 

 Adanya perkembangan teknologi saat ini menjadikan 

mobile banking sebagai salah satu jasa layanan yang penting. 

“The rise of the mobile banking device combined with the 

increased value of mobile business has made mobile the most 

important channel for the future of banking”.
31

 

a. Perkembangan Transaksi Mobile Banking 

  Mobile banking merupakan salah satu bagian dari 

layanan nasabah melalui Electronic Banking yang selalu 

mengalami perkembangan. Perkembangan ini dipengaruhi 

oleh beberapa bidang teknologi yaitu: 

1.  Hardware, perkembangan hardwer ini yaitu 

perkembangan dari teknologi mikroprosesor yang 

berguna sebagai otak dari suatu hardwer. 
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2. Software, kemampuan suatu aplikasi program selalu 

berkembang dan banyak sekali softwer yang 

dikembangkan untuk berbagai kebutuhan manusia.  

3. Teknologi komunikasi data, barawal dari kata teknologi 

komunikasi “voice”, sekarang sudah ada teknologi 

komunikasi data yang lebih luas penggunaannya. 

4. Host to host, berperan sebagai penengah antara bank 

dan pihak ketiga seperti Telkom dan PLN.
32

 

b. Keamanan Menggunakan Mobile Banking 

  Keamanan adalah persepsi nasabah terhadap 

kemampuan bank untuk melindungi informasi personal 

yang didapat dari transaksi elektronik terhadap pengguna 

yang tidak berwenang. Keamanan transaksi elektronik 

membuat nasabah merasa yakin bahwa kerahasiaan data 

pribadinya terjamin saat bertransaksi melalui mobile 

banking. 

 Keamanan data merupakan hal yang penting 

diperhatikan dalam menggunakan layanan mobile banking. 

Dalam transaksi online, risiko hilangnya kerahasiaan merupakan 

faktor signifikan yang mempengaruhi kepercayaan dan 

penggunaan. Sudah banyak survei yang menemukan adanya 

kekhawatiran yang tinggi dari nasabah tentang kerahasiaan data 
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pribadi mereka saat bertransaksi secara online (Maharsi dan 

Fenny, 2006). Kekhawatiran utama bagi pengguna mobile 

banking adalah kurangnya pengendalian terhadap kerahasiaan 

informasi yang mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi.  

Pihak penyedia layanan mobile banking harus dapat 

menjamin keamanan data nasabah. Bank harus menyediakan 

teknologi keamanan data yang sesuai standar, sehingga data 

pelanggan t idak dapat dicuri dan disalahgunakan oleh orang 

yang tidak bertanggungjawab. Sistem maupun jaringan mobile 

banking telah menggunakan pengamanan yang seoptimal 

mungkin. Kondisi pengamanan mobile banking juga selalu 

dipantau dan ditingkatkan, sejalan dengan perkembangan 

teknologi dan ancaman yang ada. Adanya jaminan keamanan dari 

pihak bank akan menimbulkan rasa percaya serta menarik minat 

nasabah untuk menggunakan mobile banking. 

  Keamanan berpengaruh positif terhadap penggunaan 

mobile banking. Implikasinya adalah jika konsumen percaya 

bahwa saluran pembayaran di mobile banking tidak aman, hal 

ini megurangi kepercayaan konsumen. Akibatnya mereka malas 

melakukan transaksi online banking (Maharsi dan Fenny, 2006). 

Bank akan dipercaya oleh nasabahnya, jika mampu meyakinkan 

nasabahnya bahwa keamanan dan kerahasiaan data-data nasabah 

terjamin. Jika nasabah sudah percaya bahwa saluran 



 
 

 
 

pembayaran di internet aman, serta percaya bahwa pihak bank 

tidak akan membocorkan informasi rahasia personal mereka 

atau menjualnya pada pihak lain tanpa mengkonsultasikannya 

terlebih dahulu, maka kondisi ini merupakan daya tarik minat 

calon nasabah untuk menggunakan mobile banking.
33

 

  M-banking merupakan layanan yang memungkinkan 

nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media 

elektronik. Didalam layanan M-banking terdapat beberapa 

perlindungan terkait keamanan transaksi e-banking diantaramya: 

1. PIN merupakan kode akses, sehingga nomer PIN merupakan 

kode rahasia pribadi, tidak boleh orang lain mengetahuinya. 

2. User ID bersifat rahasia dan key token tidak dipinjamkan 

kepada orang lain, serta mengakses sistus bank yang benar. 

3. Penggantian PIN secara berkala merupakan salah satu cara 

untuk meminimalkan risiko. 

4. Sim card handphone harus dilindungi karena nomor telepon 

tersebut sudah terdaftar pada database komputer bank untuk 

dapat bertransaksi melalui phone banking. Apabila nomor 

handphone tersebut akan dijual atau dibuang, nomor tersebut 

harus di unregistered. 

                                                           
 

33
Syamsul Hadi, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Mobile 

Banking”. Vol. 1 No. 2, Oktober 2017, h.56 

 



 
 

 
 

5. Nasabah harus berhati hati, karena banyak orang orang jahat 

selalu mencoba untuk memanfaatkan kelengahan nasabah 

baik dengan melalui phising atau kegiatan hacker.
34

 

b. Resiko  

  Dapat dikatakan bahwa transaksi online memiliki 

risiko tinggi, karena nasabah tidak dapat melakukan transaksi 

secara tatap muka dan mereka juga tidak dapat memastikan 

apakah transaksi yang telah dilakukannya, telah diproses secara 

tepat waktu atau tidak. Sebelum menggunakan layanan mobile 

banking, nasabah pasti telah mempertimbangkan kemungkinan 

berbagai risiko. Seperti, risiko bocornya PIN dan data pribadi 

nasabah, risiko dari serangan virus, risiko salah kirim, atau 

bahkan nasabah melakukan salah ketik. Namun, semua risiko 

tersebut dapat diminimalisir, baik dari pihak bank ataupun dari 

nasabahnya. Untuk memcegah terjadinya kebocoran PIN dan 

data pribadi, maka pihak bank dapat memberikan pengamanan 

yang berlapislapis agar pihak ke tiga tidak dapat mencuri data 

nasabah. Sedangkan, untuk mengurangi risiko salah kirim 

maupun salah ketik, nasabah dapat melakukan pengecekan 

ulang (membaca ulang) sebelum dikirim. Semakin besar risiko 

yang akan ditanggung nasabah dalam menggunakan layanan 

                                                           
34

Maryanto Supriyono, “Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi Offset,2011),h. 70 



 
 

 
 

sistem mobile banking, maka semakin rendah penggunaan 

sistem tersebut. 

  Risiko didefinisikan sebagai persepsi nasabah atas 

ketidakpastian dan konsekuensiyang akan dihadapi setelah 

melakukan aktivitas tertentu.Risiko berhubungan dengan 

sistemkeamanan pada layanan mobile banking.Saat keamanan 

dalam sistem tersebut lemah, maka hal ini dapat membuat 

nasabah cemas dan ragu untuk memberikan nomor rekening 

mereka dan informasi penting lainnya melalui sistem layanan 

mobile banking. Nasabah khawatir jika kerahasiaan nomor PIN 

diketahui oleh oranglain tanpa sepengetahuan mereka, sehingga 

menyebabkan rendahnya keinginan nasabah untuk 

menggunakan layanan mobile banking tersebut. Menurut 

Amijaya, menyimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi risiko 

nasabah akan menurunkan minat nasabah dalam menggunakan 

mobile banking.
35

 

c. Cara Kerja Mobile Banking 

  Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan 

password. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile 

banking dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada 

SIM Card atau aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila 
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nasabah menggunakan mobile banking melalui menu yang 

telah tersedia pada SIM Card, nasabah dapat memilih menu 

sesuai kebutuhan kemudian nasabah akan diminta untuk 

menginputkan PIN SMS Banking saat menjalankan transaksi. 

Sedangkan apabila nasabah menggunakan mobile banking 

melalui aplikasi yang terinstal di ponsel, nasabah harus 

mengunduh dan menginstal aplikasi pada telepon seluler 

terlebih dahulu. Pada saat membuka aplikasi tersebut, nasabah 

harus memasukkan password untuk login, kemudian nasabah 

dapat memilih menu transaksi yang tersedia dan diminta 

memasukkan PIN saat menjalankan transaksi.
36

 

  Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

bahaya penyalahgunaan mobile banking, antara lain:  

1. Merahasiakan PIN dan tidak menyimpan pada ponsel 

2. Menggunakan PIN yang tidak mudah ditebak  

3. Mengganti PIN secara berkala - Senantiasa  

4. memperhatikan notifikasi e-mail dari bank 

5. Mengaktifkan setting pengamanan pada ponsel seperti 

password/passcode, auto-lock, screen-lock, pattern-lock 

dll.  
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6. Menghapus SMS yang berisi PIN dari sent item maupun 

dari folder lainnya.
37

 

d. BNI Syariah Mobile Banking 

Mobile banking layanan perbankan 24 jam yang disediakan 

bagi nasabah yang mobilitasnya tinggi. Nasabah bisa 

melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang 

terkoneksi jaringan internet. Layanan mobile banking memiliki 

banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan 

keamanan utnuk nasabah. 

Kemudian yang diberikan yaitu nasabah dapat melakukan 

berbagai jenis transaksi keuangan maupun non keuangan., 

contoh transaksi non keuangan yang bisa digunakan yaitu 

untuk memeriksa informasi saldo, transaksi terakhir, dan 

mutasi rekening nasabah. Selain itu, limit transaksi yang bisa 

dilakukan juga cukup besar contohnya untuk limit maksimum 

transaksi transfer ke sesama rekening BNI/BNI Syariah sebesar 

Rp. 100.000.000,- per satu kali transaksi. 

Selain itu, untuk menjadi pengguna mobile banking  juga 

diberikan kemudahan dalam melakukan registrasi. 

Persyaratannya yaitu memiliki rekening tabungan BNI Syariah, 

memiliki Hasanah Debit yang valid dan masih aktif, mengisi 

formulir registrasi dan aktivasi BNI e-Banking, serta memiliki 
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user ID BNI Internet Banking aktif. Cara registrasi mobile 

banking di BNI Syariah juga cukup mudah, registrasi dapat 

dilakukan melalui ATM dan registrasi langsung melalui kantor 

cabang.
38
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah FEBI IAIN Bengkulu 

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan salah satu 

fakultas di IAIN Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 30 Tahun 2015. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 4 program studi 

yaitu : 

1. Prodi Ekonomi Syariah 

2. Prodi Perbankan Syariah 

3. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 

4. Prodi Manajemen Haji dan Umrah 

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan 

maupun non perbankan yang begitu pesat mendorong IAIN 

Bengkulu untuk mendirikan fakultas tersendiri yang kusus 

menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis islam. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu telah 

melahirkan alumni-alumni yang berkompeten. Alumni Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu akan menjadi lembaga 

pendidikan ekonomi islam yang selalu akan dikembangkan dengan 

40 



 
 

 
 

sains dan kewirausahaan agar terciptanya ekonomi masyarakat yang 

baik dan bersih.
39

 

B. Visi dan Misi FEBI IAIN Bengkulu 

1. Visi FEBI IAIN Bengkulu 

Unggul dalam kajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di 

Asia Tenggara tahun 2037. 

2. Misi FEBI IAIN Bengkulu 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, 

dinamis, dan profesional dalam ekonomi dan bisnis Islam. 

b. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi dan 

bisnis Islam yang berbasisis pada pemberdayaan. 

d. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan, 

pemerintah, dan swasta di tingkat lokal, nasional, dan 

internasional.
40

 

3. Tujuan FEBI IAIN Bengkulu 

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara akademis dan moral 

serta berorientasi global dalam bidang ekonomi dan manajemen 

Syariah. 
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b. Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan prinsip-prinsip tata 

kelola organisasi yang baik dan sehat; 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen untuk menghadapi 

persaingan global 

d. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang ekonomi dan 

manajemen Syariah yang diorientasikan pada keunggulan global; 

e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi dan manajemen 

Syariah. 

f. Memperluas kerja sama strategis dengan pemerintah, dunia 

industri,dan lembaga-lembaga pendidikan.
41

 

C. Data Mahasiswa Studi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu 

Prodi Perbankan Syariah memiliki mahasiswa aktif pada tahun 

ajaran 2019 berjumlah 863 mahasiswa, dengan jumlah mahasiswa 

program studi perbankan syariah angkatan 2016 berjumlah 189 mahasiswa 

yang terdiri dari 6  kelas yaitu, kelas A dengan jumlah 30  orang, kelas B 

berjumlah 30, kelas C 32 orang, kelas D 31 orang, kelas E 32 orang dan 

kelas F  berjumlah 34 mahasiswa.   
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Table 1.1 

Rincian Jumlah Mahasiswa Aktif Perbankan Syariah Tahun 2019 

No Tahun 2019 Perbankan Syariah Laki-laki Perempuan 

1 Angkatan 2015 233 57 176 

2 Angkatan 2016 189 46 143 

3 Angkatan 2017 188 58 130 

4 Angkatan 2018 253 73 180 

    Sumber : Data Akademik Rektorat IAIN Bengkulu, 31 Juli 2019  

D. Identitas Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian 

kepada 15 mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Bengkulu angkatan 2015, 

dengan menganalisis kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan fasilitas 

mobile banking BNI Syariah. penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling dan convience sampling yang 

artinya teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan 

pertimbangan tertentu dan pengambilan sampel didasarkan pada 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Untuk 

memahami hasil-hasil penelitian pada mahasiswa Program Studi 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu berdasarkan 

Jenis Kelamin responden penelitian yang diambil yaitu mahasiswa 

perempuan dan laki-laki.  



 
 

 
 

Table 1.2 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis kelamin 

1 Hendri Raditya Laki-laki 

2 Meti Setiawati Perempuan 

3 Yona Indah Anggraini Perempuan 

4 Satria Eka Saputra Laki-laki 

5 Julia Shinta Bella Perempuan 

6 Nasrullah Kurniawan Laki-laki 

7 Muhammad Ari Pratama Laki-laki 

8 Serly Rahayu Perempuan 

9 Widya Ningsih Perempuan 

10 Kasih Wulandari Perempuan 

11 Anisah Mawahdah Perempuan 

12 Bagus Kurniawan Laki-laki 

13 Tiara Anjelina Maurice Perempuan 

14 Abdi Wahyu Nugraha Laki-laki 

15 Andea Veronica Muslim Perempuan 

         Sumber : Data Terolah  

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa responden 

sebanyak 15 orang responden yang terdiri dari 5 orang reponden laki-laki 

dan 10 orang responden perempuan. 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dari Informan, maka 

peneliti melakukan wawancara langsung dalam bentuk pertanyaan yang 

diajukan langsung kepada Informan, yaitu Mahasiswa Perbankan Syariah 

angkatan 2016 sebanyak 15 orang dilingkungan Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam (FEBI). Maka peneliti mendapatkan hasil wawancara dari Informan 

mengenai Analisis mereka dalam menggunakan fasilitas Mobile Banking, 

terkhusus Mahasiswa yang menggunakan Mobile Banking BNI Syariah. 

1. Bagaimana analisis Expressed dan Tested Interest mahasiswa FEBI 

Prodi Perbankan Syariah semester 9 IAIN Bengkulu dalam 

menggunakan fasilitas mobile banking? 

Untuk lebih mendetail hasil analisis dari informan yang diperoleh 

dari pertanyaan wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut: 

a. Apa tanggapan anda mengenai mobile bangking ? 

Dari  Hasil wawancara peneliti kepada saudari Meti 

Setiawati mengatakan bahwa: 

Menurut saya mobile banking ini merupakan aplikasi 

yang memudahkan akses saya dalam melakukan 

transaksi tanpa harus repot-repot ke Bank dan juga 

jika ingin melakukan pembayaran melalui online juga 

45 



 
 

 
 

sangat cepat dan menurut saya aplikasi ini sangat 

membantu.
42

  

Hasil wawancara diatas, bahwa menggunakan mobile 

banking ini sangat membantu bagi mahasiswa, karena aplikasi 

ini sangat praktis penggunaannya tanpa harus repot-repot ke 

Bank jika ingin melakukan transaksi. 

Pendapat dari saudara Hendri Raditya : 

Menurut saya mobile banking merupakan sebuah 

layanan transaksi melalui ponsel yang sangat efisien, 

praktis dan mudah dalam bertransaksi. Dengan adanya 

aplikasi mobile banking saya tidak perlu repot-repot ke 

Bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi. Jadi 

dengan menggunakan mobile banking sangat mudah 

untuk diri saya.
43

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mahasiswa puas 

dalam menggunakan fasilitas mobile banking ini, sebab menurut dia 

fasilitas mobile banking ini memudahkan  dalam bertransaksi tanpa 

harus repot-repot ke Bank terlebih dahulu. 

Pendapat dari saudara Nasrullah Kurniawan : 

Menurut saya mobile banking dapat memudahkan saya 

dalam transaksi tanpa perlu repot-repot ke Bank, selain 

itu fasilitas mobile banking BNI Syariah merupakan 

produk yang pertama kali saya gunakan untuk 

melakukan transaksi secara online.
44

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mahasiswa 

puas terhadap penggunaan fasilitas ini, selain itu produk BNI 
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Syariah ini merupakan produk yang pertama kali dia gunakan 

dalam bentuk transaksi online.  

Pendapat  dari saudara Abdi Wahyu Nugraha “menurut 

saya BNI mobile banking syariah cukup membantu saya dalam hal 

bertransaksi dalam berbagai kondisi tanpa harus repot mencari 

ATM
45

”.  

Hasil wawancara diatas menunjukkan mahasiswa cukup 

puas menggunakan fasilitas ini, dan juga dia mengaku cukup 

terbantu dalam melakukan transaksi dalam berbagai kondisi. 

Pendapat  dari saudari Widya Ningsih dan Andea Veronica 

:“mereka mengatakan  mobile banking merupakan cara untuk 

mempermudah untuk bertransaksi tanpa perlu ke Bank sehinnga 

membuat hal ini lebih praktis.”
46

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mereka 

mengatakan fasilitas ini mempermudah mereka untuk melakukan 

transaksi secara online tanpa harus repot-repot mengantri ke Bank. 

Pendapat dari saudari Anisah Mawahdah dan Serly Rahayu: 

“Menurut mereka mobile banking suatu layanan yang sangat 

mempermudah dalam melakukan transaksi. “
47

 

                                                           
45

 Abdi Wahyu Nugraha, Mahasiswa, Wawancara pada taanggal 3 Januari 2021 
46

 Widya Ningsih dan Andea Veronica, Mahasiswa, wawancara 4  Januari 2021 
47

 Anisah Mawahdah dan Serly Rahayu, Mahasiswa, Wawancara 4 Januari 2021 



 
 

 
 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mereka 

puas menggunakan fasilitas ini dan juga mengatakan mobile 

banking ini mempermudah untuk bertransaksi. 

Pendapat dari saudari  Tiara Anjelina Maurice dan saudara 

Bagus Kurniawan: “menurut mereka mobile banking merupakan 

suatu terobosan dari pihak perbankan yang sangat membantu serta 

mempermudah mereka dalam melakukan transaksi keuangan.”
48

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mereka 

puas dalam menggunakan fasilitas ini, karena menurut mereka 

mobile banking ini merupakan fasilitas yang sangat membantu 

mereka dalam melakukan transaksi keuangan. 

Pendapat  dari saudari Cindi Novelita dan saudara Satria 

Eka Saputra: “menurut mereka untuk penggunaan mobile banking 

ini sangat baik dan sangat membantu mereka dalam melakukan 

transaksi.”
49

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mereka 

puas menggunakan fasilitas m-banking ini karena memudaahkan 

mereka dalam melakukan transaksi. 
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Hasil wawancara dari saudari Julia Shinta Bella dan 

Yona Indah Anggraini: “menurut mereka mobile banking 

mempermudah mereka bertransaksi secara praktis.”
50

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa mobile 

banking ini membantu mereka dalam melakukan transaksi. 

Pendapat  dari saudari Kasih Wulandari: “menurut saya mobile 

banking sangat membantu dan mempermudah saya dalam 

bertransaksi.”
51

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 

mahasiswa puas dalam menggunakan fasilitas ini, karena 

memudahkan dalam bertransaksi.  

 

b. Apa yang membuat anda tetap bertahan hingga saat ini dalam 

menggunakan fasilitas mobile banking ? 

 

Pendapat  saudari Meti Setiawati dan Dina Andeka putri: 

“mereka mengatakan yang membuat mereka bertahan hingga 

saat ini dalam menggunakan mobile banking adalah karena 

tidak perlu keluar ke bank, bisa langsung menggunakan 

aplikasi.”
52
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Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang 

membuat mereka bertahan hingga saat ini dalam 

menggunakan mobile banking yaitu tidak perlu repot-repot 

ke Bank jika ingin melakukan transaksi. 

Pendapat  dari saudara Hendri Raditya : “karena 

mobile banking dalam bertransaksi sangat cepat dan 

membuat saya selalu menggunakan mobile bnking 

tersebut”.
53

 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 

mahasiswa menggunakan fasilitas mobile banking sampai 

sekarang yaitu memudahkan untuk bertransaksi dan dia 

mengaku senang menggunakan m-banking ini. 

Hasil wawancara dari saudari Yona Indah Anggraini 

dan saudara Satria Eka Saputra : “Karena lebih praktis dan 

apalagi sekarang semuanya serba online dan semakin 

canggih sehingga semakin mempermudah semuanya.”
54

 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan alasan kenapa 

sampai sekarang mereka masih menggunakan m-banking 

karena lebih praktis dan mempermudah semuanya. 
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Pendapat  dari saudari Julia Shinta Bella dan Andea 

Veronica : “Karena tidak repot lagi ke bank, karena dibank 

sering antrian panjang sehingga banyak memakan waktu.”
55

 

 Alasan mereka masih bertahan menggunakan m-

banking sampai sekarang karena mereka tidak perlu repot-

repot ke Bank jika ingin melakukan pembayaran atau 

transaksi online, cukup melalui handphone saja sudaah bisa 

melakukan transaksi. 

Pendapat dari saudara Bagus Kurniawan : “karena 

saya cuma menggunakan aplikasi mobile banking, sebab 

sudah lumayan lama menggunakannya dan juga saya 

merasa sangat terbantu dengan adanya fasilitas m-banking 

ini”
56

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 

mahasiswa tersebut telah lama menggunakan fasilitas ini, 

dan dia mengaku terbantu karena adanya m-banking ini 

untuk melakukan suatu transaksi. 

Pendapat  dari saudari Tiara Anjelina Maurice : 

“karena sangat terbantu dalam proses transaksi keuangan 

seperti transfer uang, terlebih seperti saya yang menjalani 

bisnis online yang pasti akan melakukan transfer uang 

                                                           
55

 Julia Shinta Bella dan Andea Veronica, Mahasiswa, Wawancara pada tanggal 7 Januari 2021 
56

 Bagus Kurniawan, Mahasiswa, Wawancara pada tanggal 7 Januari 2021 



 
 

 
 

setiap harinya. Serta saya dengan mudah dan cepat 

mengecek uang masuk ke rekening saya.”
57

 

Hasil wawancara diaatas menunjukkan bahwa 

saudari Tiara puas menggunakan fasilitas ini, apalagi dia 

sedang melakukan bisnis online, jadi fasilitas ini sangat 

membantu jika ingin melakukan transaksi online tuturnya.  

Pendapat dari saudara Nasrullah Kurniawan dan 

Muhammad Ari Pratama : “mereka mengatakan karena 

mobile banking ini menurut saya sangat simple dan praktis 

ketika mau melakukan transaksi online.”
58

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 

mereka merasa puas dan  terbantu karena adanya fasilitas 

m-banking ini. 

Pendapat dari saudari Widya Ningsih dan Kasih 

Wulandari: “Mereka mengatakan lebih praktis dan tidak 

ribet dalam melakukan transaksi online.” 
59

 

 Hasil wawancara diatas mereka mengatakan bahwa 

fasilitas ini tidak ribet dalam mengaplikasikannya. 

Pendapat  dari saudara Abdi Wahyu Nugraha : 

“karena lebih hemat dan simple daripada internet Banking 

ataupun SMS banking.” 
60
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Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa 

mahasiswa mengaku lebih hema dalam menggunakan 

fasilitas ini dari pada yang aplikasi yang lainnya. 

 

c. Apa alasan anda menggunakan mobile banking ? 

 

 Hasil wawancara dari saudari Meti Setiawati dan Yona 

Indah Anggraini : “karena bank tidak bergelut dengan riba serta 

jika melakukan transaksi sangat cepat dan praktis.”
61

 

Hasil wawancara diatas bahwa mereka mengatakan mereka 

mengguakannya karena Bank yang bersangkutan tidak bergelut 

dalam riba.  

Hasil wawancara dari saudara Hendri Raditya: “menurut 

saya mobile banking sangat mempermudah dalam bertransaksi 

dengan cara menggunakan smatrphone , serta mempermudah 

dalam pembayaran”.
62

 

Hasil wawancara diatas mengatakan bahwa saudara 

hendri mengaku, bahwa fasilitas ini dapat memudahkan  

untuk melakukan pembayaran dan mempermudah transaksi.   

Hasil wawancara dari saudara Satria Eka Saputra 

dan Nasrullah Kurniawan : “karena menggunakan sistem 
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syariah dan bank utama yang digunakan adalah BNI 

Syariah dan mempermudah dalam bertransaksi.”
63

 

 

 Hasil wawancara ditas bahwa mereka mengatakan 

jika mobile banking ini menggunakan sistem syariah oleh 

karena itu mereka menggunakan salah satu fasilitas dari 

Bank BNI Syariah yaitu mobile banking.  

Hasil wawancara dari saudari Serly Rahayu dan 

saudara Bagus Kurniawan : “lebih kurang mereka jawaban 

mereka sama dalam alasan mengapa mereka menggunakan 

mobile banking. Yaitu mereka mengatakan bisa 

mempermudah dalam bertransaksi serta aman dalam 

melihat transaksi.”
64

 

Hasil wawancara diatas bahwa fasilitas diatas 

memberikan kepuasan tersendiri bagi saudara Bagus 

Kurniawan dan Saudari Serly Rahayu. Mereka  mengatakan 

jika alasan mereka menggunakan mobile banking tersebut 

karena mudah melakukan transaksi. 

 Hasil wawancara dari saudari Tiara Anjelina Maurice : 

 

“Karena saya sedang berusaha agar bisa menjalani 

bisnis serta kehidupan yang berkah, maka dari itu 

saya berusaha beralih ke system syariah, sejauh ini 

saya puas menjadi nasabah dari Bank BNI Syariah, 
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kemudian secara aplikasi/fitur dari BNI Syariah 

pun sangat mudah dipahami dan digunakan.”
65

 

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa fasilitas ini 

memberikan kepuasan tersendiri bagi saudari Tiara. Alasan 

dia menggunakan fasilitas mobile banking karena dia 

sedang melakukan bisnis online dan juga faktor utamanya 

yaitu fasilitas ini menggunakan sistem syariah.  

Hasil wawancara dari sauadari Julia Shinta Bella : 

“karena bertransaksinya sesuai syariat Islam, tidak perlu 

membawa token kemana-mana, dan  mempermudah 

pengisian pulsa dan PLN.”
66

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa saudari Julia 

menggunakan fasilitas ini untuk mempermudah melakukan 

transaksi pembayaran.  

Penjelasan  dari saudari Dina Andeka Putri dan 

Andea Veronica : 

“Menurut mereka karena mudah diakses dimana 

saja, dilengkapi dengan fitur yang mudah 

dimengerti, lebih efisien dan tidak perlu mengantri 

baik itu di Bank maupun ATM serta mobile 

banking  BNI syariah biaya transaksi ke Bank lain 

tidak sebesar Bank lainnya.”
67

  

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa fasilitas m-banking 

ini memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka, karena 
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dapat memudahkan transaksi dan juga biaya transaksi ke 

Bank lain tidak sebesar bank yang lainnya.  

Penjelasan  dari saudari Kasih Wulandari dan 

Widya Ningsih : “mereka mengatakan senang dan dapat 

digunakan dimana saja dan kapan saja ketika mau 

bertransaksi.”
68

  

 Hasil wawancara diatas, bahwa fasilitas ini 

memberikan kemudahan tersendiri bagi mereka, yang 

dimana mudah melakukan transaksi dimana dan kapan saja.   

d. Mengapa anda tertarik menggunakan mobile banking ? 

 

 Dari semua hasil wawancara yang saya lakukan rata-rata 

merka mengatakan jika mereka tertarik menggunakan fasilitas 

ini karena sangat mudah digunakan ketika mau melakukan 

transaksi dan bisa kapan saja jika ingin melakukan transaksi.  

e. Apa saja kendala yang anda temui dalam menggunakan mobile 

banking BNI syariah?  

 Penjelasan  dari saudari Meti Setiawati dan Yona Indah 

Anggraini : “mereka mengatakan Jaringan yang kadang 

gangguan dan tidak bisa mengambil uang cash dan juga saudari 

Yona pernah mengalami kendala dalam pengiriman uang yang 

tidak bisa dalam jumlah besar.”
69
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Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sauadari 

Meti dan yona mengalami kendala seperti jaringan yang 

kadang ganggun,  tidak bisa mengambil uang cash dan 

pengirimiman tidak bisa dalam jumlah yang besar. 

 Penjelasan dari saudara Hendri Raditya, Satria Eka Saputra 

dan Bagus Kurniawan : “mereka mengatakan kendalanya 

adalah kadang ada SMS penipuan, harus internet yang stabil 

dan saudara Satria juga mengalami kendala dalam menyimpan 

uang masih sangat kurang.”
70

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa saudara Hendri dan lainnya 

mengalami kendala seperti kadang adanya SMS penipuan, dan 

juga dalam menyimpan uang masih sangat kurang.  

Penjelasan  dari  saudari Serly Rahayu, Kasih Wulandari, 

Widya Ningsih, Andea Veronica dan Dina Andeka Putri Yana : 

“Penjelasan  mereka tentang kendalanya yaitu pada sinyalnya 

yang tiba-tiba hilang sehingga harus menunggu lebih lama 

hingga sinyal ada lagi.”
71

 

 

Hasil wawancara diatas, bahwa mereka mempunyai 

kendala di bagian jaringannya yang sering hilang timbul.  
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Penjelasan  dari saudari Tiara Anjelina Maurice dan 

saudara Nasrullah Kurniawan : “Sejauh ini belum menemukan 

kendalanya, tapi besar harapan agar lebih banyak fitur yang 

bisa ditawarkan demi kepuasan pelanggan/nasabah seperti 

saya.”
72

 

Hasil wawancara diatas, bahwa mereka belum 

menemukan kendala dari fasilitas ini, namun besar harapan 

agar banyak fitur lainnya dari fasilitas m-banking ini.  

Penjelasan  dari saudara Muhammad Ari Pratama : 

“sering lupa password transaksi, namun begitu aplikasi sendiri 

menyiapkan fitur “lupa password” untuk solusinya.”
73

  

Hasil wawancara diatas, bahwa saudara ari sering lupa 

password, namun untungnya di fasilitas ini sudah menyiapkan 

fitur lupa password. 

Penjelasan  dari saudara Abdi Wahyu Nugraha : 

 

Kendalanya yaitu fitur mobile tunai hanya bisa 

digunakan untuk rekening BNI Konvensional, dan 

tidak bisa digunakan pada rekening BNI Syariah, 

harapan saya semoga BNI Syariah segera bisa 

menggunakan fitur tunai juga.
74
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Hasil wawancara diatas, bahwa saudara Abdi 

mengatakan bahwa fitur mobile tunai hanya bisa digunakan 

untuk rekening BNI Konvensional.  

f. Bagaimana pemahaman anda tentang mobile banking ? 

Penjelasan dari saudari Tiara Anjelina Maurice : “sejauh 

yang saya gunakan saya memahami bahwa aplikasi ini sangat 

membantu serta sangat berguna untuk melakukan transaksi 

keuangan.”
75

  

 Hasil wawancara diatas, bahwa saudari Tiara memahami 

fasilitas m-banking ini karena aplikasi ini sangat membantu 

dalam proses transaksi keuangan. 

Hasil wawancara dari saudara Nasrullah Kurniawan dan 

Hendri Raditya : “mereka mengatakan bahwa  mobile 

banking merupakan layanan yang diberikan oleh pihak bank 

pada nasabah dalam bentuk fasilitas di handphone untuk 

memudahkan dan melakukan transaksi yang diinginkan oleh 

nasabah tersebut.”
76

  

 Hasil wawancara diatas, bahwa saudara Nasrullah 

dan Hendry paham akan m-banking ini karena fasilitasnya 

bisa menggunakan handphone dan bisa melakukan 
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transaksi apa saja yang diinginkan oleh nasabah hanya 

melalui handphone.  

Hasil wawancara dari saudara Muhammad Ari Pratama, 

Bagus Kurniawan, dan Abdi Wahyu Nugraha: “mereka 

mengatakan  dalam penggunaan mobile banking ini sangat 

mudah dipahami dan diaplikasi juga menyiapkan bantuan jika 

kurang mengerti.”
77

   

  Hasil wawancara diatas, bahwa mereka sudah 

paham akan gunanya fasilitas ini dan jika ada kendala di 

fasilitas tersebut sudah menyiapkan bantuan.  

Hasil wawancara dari saudari Serly Rahayu : 

 

“Menurut saya mobile banking ini yaitu fasilitas 

yang memudahkan transaksi perbankan yang 

menggunakan syariat islam. Dengan mobile 

banking ini kita tidak repot melakukan pembayaran 

online.”
78

 

 

Hasil wawancara diatas, bahwa sauadari memahami 

m-banking ini karena menggunakan sistem syariah 

didalamnya. 

Hasil wawancara dari saudari Meti Setiawati, Dina 

Andeka Putri Yana   dan Yona Indah anggraini : “mereka 

mengatakan mobile banking ini memudahkan mereka  
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dalam transaksi dan transfer, pembayaran listrik, maupun 

pulsa bisa langsung dengan hp melalui mobile banking .”
79

 

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa mereka memahami 

fasilitas ini karena memudahkan mereka dalam melakukan 

transaksi online, pembayaran online tanpa harus keluar 

rumah.  

Hasil wawancara dari saudari Anisah Mawahdah : 

“Saya rasa cukup paham, akan lebih baik jika harus ada 

sosialisasi bagaimana menggunakan mobile banking yang 

baik dari pihak Bank yang bersangkutan.”
80

 

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, 

saudari Anisah sudah cukup paham, tapi menurutnya ada 

baiknya jika pihakn yang bersangkutan melakukan 

sosialisasi.  

Hasil wawancara dari saudari Widya Ningsih dan 

Kasih Wulandari  : 

 

“Menurut mereka mobile banking  merupakan 

layanan yang diberikan oleh pihak Bank untuk 

melakukan transaksi melalui smartphone untuk 

memudahkan suatu pekerjaan atau aktivitas 

online.”
81
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Hasil wawancara diatas, bahwa mereka memahami 

fasilitas ini karena memudahkan suatu pekerjaan atau 

aktivitas online.  

 

g. Apakah mobile banking mempermudah anda dalam melakukan 

transaksi tanpa melaui teller atau ATM? 

“Rata-rata jawaban mereka sama dalam menjawab 

pertanyaan ini, yaitu mereka mengatakan iya, 

dengan adanya fasilitas mobile banking ini sangat 

berpengaruh dalam aktivitas mereka dan sangat 

mempermudah transaksi online.” 

 

 Jadi hasil wawancara dengan mereka diatas yaitu 

menunjukkan bahwa mereka menggunakan fasilitas ini 

karena berpengaruh dalaam aktivitas merekaa dan sangat 

mempermudah transaksi online.  

h. Sudah berapa lama anda menggunakan fasilitas mobile banking 

BNI Syariah ? “masing-masing mereka mengaku kurang lebih 

telah menggunakan fasilitas mobile banking ini dalam waktu 2 

tahun.” 

 

Jadi kesimpulan jawaban hasil wawancara diatas 

dengan merekaa yaitu, mereka telah menggunakan fasilitas ini 

kurang lebih 2 (dua) tahun.  

i. Apakah anda menggunakan fasilitas karena tempat tinggal anda 

yang jauh dari Bank? “rata-rata mereka menjawab iya, itulah 



 
 

 
 

mengapa mereka menggunakan fasilitas mobile banking  ini 

untuk melakukan transaksi jarak jauh maupun aktivitas online 

lainnya.”  

  

 Jadi kesimpulan jawaban hasil wawancara diatas 

dengan merekaa yaitu, mereka menggunakan fasilitas ini 

karena mereka jauh daari Bank.  

 

j. Selama anda menggunakan fasilitas mobile banking apa ada 

kesan tersendiri dari anda sebagai pengguna fasilitas ini? 

Hasil wawancara dari saudara Hendri Raditya dan 

Nasrullah Kurniawan : 

 

“Mereka mengatakan selama menggunakan mobile 

banking ini sejauh ini baik-baik saja dengan 

pemakaian yang sederhana, fitur yang bagus, 

transaksi pun mudah, dan lebih ringkas kalau 

transfer uang dan mengecek uang yang masuk. 

Kami  sangat senang sekali menggunakan fasilitas 

ini.”
82

 

 

 Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, mereka 

mengaku senang menggunakan fasilitas ini karena fiturnya 

yang bagus, transaksi mudah dan lebih ringkas kalau transfer 

uang dan mengecek uang.  

 

Hasil wawancara dari saudari Tiara Anjelina Maurice : 
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“Yang pastinya saya bersyukur dengan adanya 

aplikasi ini, terlebih memang fiturnya sangat 

mudah untuk saya pahami, dan saya sangat 

terbantu dengan adanya aplikasi ini karena bisa 

dikatakan ikut membantu dalam proses 

perkembangan online shop saya.”
83

  

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa Saudari Tiara bersyukur 

dengan adanya aplikasi ini, karena mudah dipahami dan 

membantu dalam proses perkembangan bisnis online shop.  

Hasil wawancara dari saudara Muhammad Ari 

Pratama,saudari Yona Indah Anggraini dan Julia Shinta Bella: 

“kami  senang dalam menggunakan fasilitas mobile banking ini 

sebab memudahkan dalam bertransaksi lebih ringkas kalau 

transfer uang dan mengecek uang yang masuk.”
84

   

 

 Hasil wawancara diatas, bahwa mereka mengatakan senang 

menggunakan fasilitas ini, karena memudahkan bertransaksi 

secara ringkas.  

Hasil wawancara dari saudari Meti Setiawati : 

 

“Alhamdulillah saya merasa senang dan terbantu 

dengan adanya aplikasi ini memudahkan saya 

dalam melakukan transaksi, dan semoga 

kedepannyaa aksesnya lebih dipermudah lagi 

dengan jaringan yang memuaskan.”
85

  

 

Hasil wawancara diatas, bahwa saudari Meti mengatakan 

senang dan merasa terbantu dalam melakukan transaksi, 
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semoga kedepannya bisa dipermudah lagi dengan jaringan 

yang memusakan.  

 

Hasil wawancara dari  saudari Dina Andeka Putri Yana 

dan Andea Veronica: “kami senang dengan aplikasi ini 

karena transaksi jadi lebih cepat, mudah, dan aman serta 

sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari.”
86

  

 Hasil wawancara diatas, bahwa mereka senang 

menggunakan fasilitas ini karena transaksi jadi lebih cepat, 

mudah dan aman, serta sangat membantu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Hasil wawancara dari saudari Kasih Wulandari dan 

Widya Ningsih : “kami senang dengan adanya fasilitas ini 

memudahkan mereka dalam bertransaksi, dan aplikasinya 

mudah untuk digunakan dan dipahami.”
87

  

 Hasil wawancara diatas, bahwa mereka mengaku 

senang dengan adanya fasilitas ini karena memudahkan 

untuk melakukan transaksi dan mudah untuk dipahami.  
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B. PEMBAHASAN  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 15 

informan yang dimana 5 laki-laki dan 10 perempuan tentang Analisis 

Expressed dan Tested Interest Mahasiswa IAIN Bengkulu Menggunakan 

Fasilitas Mobile Banking.  

1. Expressed Interest Mahasiswa IAIN Bengkulu pada minat 

menggunakan fasilitas mobile banking BNI Syariah  

Expressed interest merupakan minat yang dapat diketahui dari 

pernyataan responden (subjek) tentang objek dan pekerjaan yang 

disenanginya. 

Artinya Expressed Interest Mahasiswa terhadap mobile  banking 

yaitu menunjukkan apa yang mereka senangi dalam menggunakan 

fasilitass tersebut.  

“karena sangat terbantu dalam proses transaksi keuangan seperti 

transfer uang, terlebih seperti  yang menjalani bisnis online yang pasti 

akan melakukan transfer uang setiap harinya. Serta dengan mudah dan 

cepat mengecek uang masuk ke rekening”. 

Dilihat dari penjelasan diatas fasilitas mobile banking ini 

memberikan kemudahan bagi Mahasiswa dalam melakukan bisnis 

onlinenya, dan dengan mudah untuk mengecek uang yang masuk pada 

rekening. Dan ada juga alasan lain yang diberikan oleh Mahasiswa 

mengenai fasilitas ini: 

“Alasan mereka masih bertahan menggunakan mbanking sampai 

sekarang karena mereka tidak perlu repotrepot ke Bank jika ingin 



 
 

 
 

melakukan pembayaran atau transaksi online, cukup melalui handphone 

saja sudaah bisa melakukan transaksi”.  

Maka dapat dikatakan bahwa fasilitas mobile banking ini 

memudahkan semua aktivitas pembayaran online tanpa harus pergi ke 

Bank secara langsung, ataupun ingin melakukan pembelian online.  

2.  Tested Interest Mahasiswa IAIN Bengkulu pada minat menggunakan 

fasilitas mobile banking BNI Syariah  

 Artinya Tested interest merupakan minat yang diungkapkan 

dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang 

diberikan,yaitu jawaban yang diberikan oleh semua Mahasiswa 

dijadikaan satu cakupan.  

Setiap individu memiliki keragaman kebutuhan, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut ia cenderung tertarik pada objek yang disukai dan 

memberi kekuasaan bagi dirinya. Seperti yang dikatan oleh salah satu 

Mahasiswa: 

“Yang pastinya saya bersyukur dengan adanya aplikasi ini, terlebih 

memang fiturnya sangat mudah untuk saya pahami, dan saya sangat 

terbantu dengan adanya aplikasi ini karena bisa dikatakan ikut 

membantu dalam proses perkembangan online shop saya”. 

Dari penjelasan diatas bahwa fasilitas mobile banking ini 

mempermudah kegiatan online mahasiswa dalam melakukan sebuah 

usaha maupun melakukannkegiatan online lainnya,seperti pembelian 

pulsa, bayar listrik dan lainnya.   

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Analisis 

Expressed dan Tested Interest Mahasiswa IAIN Bengkulu menggunakan 

Fasilitas Mobile Banking BNI Syariah Bengkulu, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Fasilitas yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Bengkulu yang 

bisa diakses melalui media elektronik seperti handphone, dapat dikatakan 

puas oleh 15 orang Mahasiswa. Yang dimana mereka mengakui bahwa 

fasilitas ini dapat membantu mereka melakukan transaksi dengan jarak 

jauh tanpa harus repot-repot mengantri di Bank, dan juga jika ingin 

melakukan pembayaran bisa melalui handphone tanpa harus keluar rumah, 

jadi bagi mereka yang memiliki kesibukan dan tidak sempat untuk 

melakukan transaksi secara langsung, maka fasilitas m-banking ini sangat 

membantu mereka, dan juga ada Mahasiswa yang sedang melakukan 

bisnis online, jadi fasilitas ini sangat membantu.  

Dari persepsi responden dapat disimpulkan bahwa indikator 

pelayanan fasilitas m-banking ini sangat menentukan tingkat kepuasan 

terhadap pelayanan yang diberikan yaitu ada 5 (lima) komponen yang 

diantaranya keandalan (realibity) berupa kemampuan dalam memberikan 

jasa sesuai  dengan yang dijanjikan, Daya Tanggap (responsiveness), 

68 



 
 

 
 

berupa kemampuan dari karyawan untuk membantu dimana jika ada 

nasabah mengeluh mereka akan siap membantu memberi saran. Jaminan 

(assurance) berupa kemampuan karyawan untuk memberi keyakinan dan 

kepercayaan kepada nasabah jika produk yang akan mereka gunakan 

memiliki jaminan.  

Dari rumusan masalah dapat ditarik kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Peneliti menarik kesimpulan bahwa analisis mengenai mobile 

banking di lingkungan Fakultas FEBI terkhususnya di kalangan 

Mahasiswa Perbankan Syariah, masih sedikit Mahasiswa yang 

menggunakan fasilitas ini, namun mereka mengakui bahwa 

fasilitas ini sangat membantu untuk aktivitas online, seperti 

transfer uang, pembayaran listrik, pembelian pulsa handphone, 

dan juga membantu dalam melakukan bisnis online. 

2. Peneliti menarik kesimpulan bahwa Mahasiswa Perbankan 

Syariah puas dalam menggunakan fasilitas mobile banking ini, 

karena dari hasil wawancara mereka kebanyakan menjawab 

puas dalam menggunakan fasilitas ini, selain itu peneliti 

berharap kedepannya semoga akan banyak lagi Mahasiswa 

menggunakan mobile banking.  

 

 

 



 
 

 
 

B. SARAN  

Setelah peneliti membahas dan meneliti tentang analisis expressed 

dan tested interest Mahasiswa IAIN Bengkulu menggunakan fasilitas 

mobile banking BNI Syariah,  peneliti menyarankan agar fasilitas mobile 

banking ini memberi pelayanan yang lebih baik lagi dengan menambahkan 

fitur-fitur yang menarik lagi kedepannya untuk menarik minat para 

nasabah untuk menggunakannya.  

Dengan terdapatnya konsep syariah dalam mobile banking ini, 

semoga kedepannya banyak yang ingin menggunakan fasilitas ini, dan 

diharapkan akan adanya keuntungan dari kedua belah pihak.  
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