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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Sistem pembayaran merupakan seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme 

yang digunakan untuk mempengaruhi pergerakan modal guna memenuhi 

kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. https://www.bi.go.id 

Metode pembayaran dibagi menjadi metode pembayaran tunai dan metode 

pembayaran non-tunai. Metode pembayaran tunai adalah proses pembayaran yang 

terjadi secara langsung antara para pihak. Ini adalah cara tradisional yang biasa 

kami lakukan dan memberikan uang tunai. Metode pembayaran tanpa uang tunai 

telah berkembang selama bertahun-tahun. Sistem pembayaran ini ditawarkan oleh 

beberapa organisasi dan memiliki sejumlah manfaat yang akan dirasakan 

pelanggan. Oleh karena itu, metode ini disukai banyak orang karena nyaman dan 

mudah kapan saja, di mana saja. https://www.bi.go.id 

Saat ini, pembayaran tanpa uang tunai mulai digemari oleh masyarakat. 

Dengan adanya pembayaran secara online melalui kode QR. Kode QR atau kode 

QR merupakan kode dua dimensi yang pertama kali dibuat oleh perusahaan Jepang 

Denso Wave pada tahun 1994. Sesuai dengan namanya, "QR" berasal dari istilah 

"Quick Response", yang diciptakan untuk memungkinkan kamera digital membaca 

kode/frasa/data dengan cepat dan mudah. Ada sistem pembayaran kode QR untuk 

membuat transaksi lebih cepat, lebih efisien dan, tentu saja, tanpa uang tunai. Yang 

Anda butuhkan untuk menyelesaikan transaksi menggunakan kode QR adalah 

smartphone dan koneksi internet. Lebih mudah dibandingkan sistem pembayaran 

non tunai lainnya yang membutuhkan kartu tambahan. (Otoritas Jasa Keuangan) 

Pembayaran digital adalah jenis pembayaran online yang dapat dilakukan di 

ponsel masyarakat melalui mobile SMS banking, online banking, mobile banking, 

dompet elektronik, dll. Penggunaan pembayaran digital memberikan banyak 

keuntungan, di antaranya transaksi menggunakan pembayaran digital sangat praktis 

karena masyarakat hanya perlu memindai barcode melalui QRIS (Kode Respon 

Cepat Standar Indonesia) pada aplikasi pembayaran digital di ponsel saat 

melakukan pembayaran. Selain itu, risiko penggunaan pembayaran online juga 

https://www.bi.go.id/
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lebih sedikit karena masyarakat tidak membawa uang tunai yang banyak. Maka  

pembayaran digital lebih aman daripada pembayaran tunai.Dengan melakukan 

pembayaran digital ketika ada masalah, masalah dapat ditelusuri kembali karena 

data sudah ada dan tercatat di sistem. 

Dengan mobile banking 'segalanya' bisa dilakukan dan dengan sangat mudah, 

selain daripada itu dimasa pandemi seperti sekarang layanan digital perbankan telah 

menjadi kebanggan di masyarakat untuk bertransaksi, bergantungnya kepada bank 

untuk kebutuhan ekonomi dan banyak fitur yang sekarang sudah memudahkan 

masyarakat dan membantu masyarakat salah satunya adalah m-banking (Chyntia, 

2017,hlm 13). Mobile banking merupakan suatu aplikasi bank yang sekarang  

banyak digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran apalagi disaat 

pandemi yang sekarang terjadi, masyarakat tidak perlu keluar rumah karena 

sekarang pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar.  

Cara kerja dalam m-banking sama dengan transaksi pada umumnya. 

Perbedaannya seperti setiap transaksi pembayaran apapun dapat dilakukan  melalui 

smartphone. Dengan begitu, nasabah tak perlu repot-repot lagi ke mesin ATM 

untuk melakukan transaksi terutama di masa pandemi saat ini. Melakukan aktivitas 

pertama mobile banking dimulai  dengan pendaftaran akun terlebih dahulu. Setelah 

nasabah terdaftar, nasabah dapat menggunakannya untuk transaksi keuangan 

dengan cara memasukkan user ID atau password dan PIN untuk menyelesaikan 

transaksi. Kegunaan m-banking di kehidupan sehari-hari ialah seperti membayar 

tagihan secara Electronic seperti listrik, paket internet, tv kabel, dan lainnya. 

Bank Central Asia (BCA), sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, 

memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi 

keuangan. Salah satunya dengan menggunakan BCA Mobile yang dapat diakses 

dengan mudah melalui smartphone. BCA Mobile merupakan salah satu fungsi 

mobile banking BCA yang memudahkan nasabah dalam melakukan aktivitas 

perbankan dengan menggunakan aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai jenis 

smartphone. Penulis juga tertarik dengan M-banking BCA dikarenakan 

pertumbuhan mobile banking BCA cukup pesat 

Berikut merupakan gambar yang menujukan pertumbuhan dari transaksi mobile 

dan internet banking 2017-2020  
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Gambar 1. Pertumbuhan transaksi mobile dan internet banking 2017-2020 

 

Sumber: https://www.bca.co.id/id/tentang-bca 

Berdasarkan gambar 1 diatas, Bank BCA memiliki pertumbuhan transaksi 

Mobile Banking dan Internet Banking dari tahun 2017-2020. Hal ini menandakan 

bahwa pertumbuhan Mobile Banking dan Internet Banking sangat pesat setiap 

tahunnya dilihat dari jumlah transaksi yang ada. Peningkatan tersebut dimulai dari 

tahun 2017 kurun waktu 4 tahun peningkatannya mencapai lebih dari 100%  

Pandemi Corona19 yang berlangsung tampaknya memberi pengaruh pada 

kinerja transaksi digital industri perbankan. Ini juga mempengaruhi peningkatan 

pelayanan transaksi digitalnya seiring dengan perilaku masyarakat dengan perilaku  

masyarakat yang juga mulai beralih ke digital imbas dari pandemi ini. Karena 

dengan adanya pandemi covid-19 berpengaruh terhadap penggunaan M-banking 

itu sendiri dikarenakan adanya M-banking dapat mempermudah kegiatan ekonomi 

khususnya transaksi online dan dapat mengikuti himbauan pemerintah terkait 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana masyarakat diwajibkan 

untuk berkegiatan dirumah saja termasuk kegiatan ekonomi khususnya transaksi 

online. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun Laporan Tugas 

Akhir dengan judul “Analisis Penggunaan M-banking BCA Pada Nasabah BCA 

KCP Cibubur” 
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I.2 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini ialah Penulis ingin mengetahui 

penggunaan M-banking BCA oleh nasabah BCA KCP Cibubur 

 

I.3 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini ialah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

penulis dan pembaca mengenai minat penggunaan M-banking dan fakor-

fator yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Perusahaan hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

informasi atau masukan tambahan bagi Bank BCA dalam menyikapi 

masalah dalam penggunaan M-banking. 


