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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan 

yang pesat. Dimana Indonesia sebagai salah satu Negara dengan mayoritas 

penduduk muslim terbesar di dunia dan dengan semakin meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan haramnya riba atau bunga yang di terapkan oleh bank 

konvensional dengan diperkuat adanya fatwa MUI tentang haramnya bunga 

sehingga masyarakat beralih kepada bank syariah yang lebih menekankan system 

bagi hasil dan prinsip prinsip syariah. Oleh karena itu merupakan pangsa pasar 

yang sangat bagus bagi pihak perbankan syariah dan memiliki prospek yang 

sangat baik ke depannya untuk memasarkan produk produk dan jasa yang 

ditawarkan yang tentunya harus sesuai dengan pemasaran dalam perspektif 

syariah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dilihat dari sisi syariah 

pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah. Transaksi dalam kesepakatan 

bisnis menurut prinsip hukum syariah diperbolehkan sepanjang tidak terdapat 

transaksi bertentangan yang digariskan oleh syariah. 

 Perkembangan teknologi informasi  yang semakin maju juga berpengaruh 

kepada industri perbankan di Indonesia. Pengembangan produk dan jasa dengan 

berbasis teknologi informasi juga dilakukan oleh perbankan syariah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan jasa. Bank Syariah harus menerapkan pelayanan 

jasa sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam kualitas jasa 
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merupakan bentuk penyajian jasa yang menyandarkan setiap aktivitasnya kepada 

nilai nilai moral dan sesuai kepatuhan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam 

(Othman dan owen, 2001). Bank syariah melihat pemanfaatan teknologi 

memberikan efisiensi dalam kecepatan pelayanan jasa, aspek keamanan dan daya 

saing. Peningkatan kualitas pelayanan jasa yang dilakukan bank syariah berbasis 

teknologi yaitu internet banking. Perkembangan TI, telekomunikasi, dan internet 

menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet. Salah satu 

aplikasi yang mulai mendapat merhatian adalah internet banking. Internet banking 

merupakan fasilitas layanan bank yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk 

memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet (Laporan tahunan BSM, 2007). 

  Sistem internet banking ini mampu memberikan kemudahan dan 

kecepatan dalam bertransaksi mengunakan jaringan internet. Teknologi internet 

dilihat sebagai sarana yang cukup efektif dan efisien dalam memasarkan produk 

dan jasa keuangan dengan biaya relatif murah. Efisiensi biaya tersebut yang 

menjadi daya tarik oleh pihak bank dalam menerapkan layanan internet banking. 

Perbankan sebagai lembaga yang berperan dalam transaksi keuangan telah 

mengadopsi teknologi informasi. Dalam menyampaikan jasa perbankan, mereka 

telah melakukan pendekatan yang revolusioner melalui media internet. Salah 

satunya adalah dengan menyediakan fasilitas internet banking. Sejak 

pengembangan internet di pertengahan tahun 1990, istilah electronic banking(e-

banking) atau internet banking mulai dikenal publik. Internet banking merupakan 
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jasa perbankan jarak jauh yang ditawarkan kepada pelanggan personal bank untuk 

melakukan transaksi perbankan rutin melalui internet (Standard Bank, 2001).  

Teknologi internet mengalami perkembangan yang sangat pesat di 

Indonesia. hal ini di sebabkan oleh banyaknya jumlah pengguna layanan internet 

yang ada di Indonesia. Potensi industri perbankan dengan pengunaan layanan 

berbasis teknologi informasi seperti internet banking sangatlah besar. Oleh karena 

itu industri perbankan Saling bersaing dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

jasa berbasis teknologi seperti internet banking khususnya bank syariah yang baru 

berkembang dalam meningkatkan sistem dan infrastrukturnya. 

 Perkembangan dan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dan 

manfaat serta kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Dalam Islam manusia 

dianjurkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memanfaatkan anugerah yang telah diberikan oleh Allah hal ini sesuai dengan 

banyaknya ayat al-Quran yang menganjurkan manusia untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan, sains dan juga teknologi terdapat pada surah Ar Rahman 33 

              

   

Yā ma‟syara-l jinni wa-l insi in-I statha‟tum „an tanfudlū min aqthāri-s samāwāti 
wa-l ardhi fanfudhū lā tanfudhuna illā bisulthan 

 
“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali 
dengan kekuatan”. 

Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat 

manusia. Manusia sebagai khalifah di muka bumi yang telah diberikan akal dan 

pikiran harus senantiasa dapat menjaga semua sumber daya dan mengembangkan 
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berbagai macam ilmu pengetahuan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini semakin memudahakan 

kehidupan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penerapan internet banking 

sebagai kemajuan teknologi yang memudahakan setiap orang untuk bertransaksi 

dalam kegiatan muamalah sangat bermanfaat bagi nasabah.   

Dengan Banyaknya manfaat dan kemudahan teknologi yang diberikan 

kepada pengguna sehingga banyak bank yang mengembangkan jasa teknologi 

tersebut. Namun kehadiran produk jasa berbasis Teknologi informasi diperbankan 

syariah belum banyak diminati oleh para nasabahnya. Oleh karenanya diperlukan 

suatu model atau pendekatan yang menjelaskan mengapa para nasabah bank 

syari‟ah menerima atau menolak keberadaan produk jasa berbasis teknologi 

informasi (Rachmawaty,2012). 

 Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengundang banyak 

peneliti untuk melakukan penelitian di bidang ini. Model penerimaan teknologi 

yang populer dan banyak digunakan adalah Technology acceptance model 

(TAM). Technology Acceptance Model merupakan pengembangan dari Theory of 

planned behavior (TPB) yang juga merupakan pengembangan dari Theory of 

Reasoned Action, teori inidiperkenalkan oleh  Ajzen dan Fishbein (1980). Teori 

ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Teori ini menyediakan suatu 

kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori tersebut, 

penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Dalam hal 

ini perilaku tersebut adalah menggunakan produk dan jasa teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan. 
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 Dalam perspektif konvensional perilaku konsumsi merupakan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan sehingga tercapai kepuasan yang optimal sedangkan dalam 

perspektif Islam perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Dalam perilaku 

konsumsi Islam terdapat konsep mashlahah di artikan sebagai konsep perilaku 

konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas berbeda dengan perspektif 

konvensional dengan konsep utility yang hanya memprioritaskan kepuasan dalam 

konsumsi barang dan jasa. Konsep mashlahah menggambarkan motif 

kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumsinya. Mashlahah 

bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukannya ialah konsumsi sesuai 

dengan kebutuhan (Mulfih, 2006:97).  

 Dalam hal ini ialah bagaimana persepsi nasabah dalam minat 

menggunakan layanan internet banking apakah sudah sesuai dengan niat dalam 

mendapatkan manfaat, kemudahan dan kenyamanan yang kemudian mendorong 

pada persepsi sesuai kebutuhan Islami 

 TAM merupakan model yang di kembangkan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan suatu sistem informasi dan 

teknologi computer. Model ini berasumsi bahwa seseorang mengadopsi suatu 

teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan untuk 

memaksimalkan kegunaan teknologi itu sendiri (Davis, 1989;319). Davis 

(1989:319) menganggap bahwa dua persepsi, yaitu persepsi manfaat dan persepsi 

kemudahan adalah variable utama perilaku dalam mengadopsi TI. faktor persepsi 

pengguna terhadap manfaat yang diperoleh (Perceived Usefulness) dan presepsi 
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pengguna terhadap kemudahan dalam penggunaan (Perceived Ease of Use). 

Adamson dan shine (2003) mendefinisikan Perceived Usefulness ( persepsi 

kemanfaatan) sebagai konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan 

teknologi tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Dapat diartikan 

bawha kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan 

kinerja orang yang menggunakannya. Oleh karena itu kemanfaatan teknologi 

informasi dapat mempengaruhi minat dalam menggunakan internet banking. 

Sedangkan Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan)  merupakan tingkatan 

dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Persepsi 

kemudahan penggunaan didefiniskan sebagai  "tingkat dimana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha (Davis, 1989:320). 

 Dapat diartikan bahwa bila layanan internet bankingdipersepsikan mudah 

untuk dipahami dan digunakanoleh para nasabah maka akan mempengaruhi minat 

dalam menggunakan internet banking. Faktor utama tersebutyang akan menjadi 

dasar dalam menentukan penerimaan dan penggunaan berbagai macam teknologi 

informasi. Alasan menggunakan model TAM ini karena kesederhanaan dan 

kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat model ini. Selain itu, pada 

banyak penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh wang 

(2003), Sri Maharsi (2007), Rachmawaty (2012),  juga menggunakan model TAM 

sebagai dasar teori yang bisa di kembangkan melalui variable untuk mencapai 

tujuan penelitan.   

 Selain dua faktor diatas persepsi nasabah mengenai Perceived Usefulness 

dan Perceived Ease of Use, Pada penelitian ini juga menggunakan faktor presepsi 
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pengguna terhadap kredibilitas dari internet banking(Perceived Credibility)  

sebagai faktor yang mencerminkan keamanan dan privasi pengguna internet 

banking. Perceived Credibility menurut Wang (2003), adalah perilaku dimana 

seseorang percaya akan transaksi dan privasi informasi pribadi mereka dijaga 

dengan aman akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap sistem internet 

banking. Alasan menambahkan perceived credibility karena banyaknya modus 

penipuan dan pencurian data dalam penggunaan layanan internet banking 

sehingga menyebabkan kerugian dan kekhawatiran pada nasabah. Meski 

menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan, faktanya minat nasabah Bank 

syariah untuk menggunakan fasilitas internet banking masih rendah dibandingkan 

dengan nasabah bank konvensional. Ada tiga faktor yang memengaruhi kondisi 

tersebut. Pertama, kualitas layanan internet banking belum merata. Hal ini 

membuat nasabah seringkali menemui kegagalan atau error dalam transaksi yang 

mengakibatkan kekecewaan. Kedua, keandalan dan keamanan. Beberapa modus 

kejahatannya antara lain website forging (modus kejahatan di mana pelaku 

membuat tampilan dan alamat domain website persis dengan website bank yang 

asli agar para nasabah terkecoh dan pelaku dapat dengan mudah memperoleh 

username dan password. Ketiga, seperti halnya SMS banking dan mobile banking, 

internet banking juga belum memiliki regulasi khusus. Semuanya masih dinaungi 

peraturan yang bersifat umum, akibatnya ketentuan soal proteksi nasabah kurang 

dibidik (Lestari 2013:4) keempat, penipuan bermodus phising ialah tindakan 

memperoleh informasi pribadi seperti User ID dan password. PIN,nomor rekening 

bank secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan di manfaatkan oleh pihak 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS.... DENNIS SHABRI ALFANI



8 
 

 
 

penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan dan akan memandu 

nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan bermodus 

mendapatkan hadiah. Fenomena kasus tindak kejahatan lain dengan menggunakan 

fasilitas internet bankingdi Indonesia yang telah terjadi beberapa tahun lalu, di 

antaranya adalah kasus pembobolan rekening nasabah Bank Central Asia dengan 

menggunakan clickbca. Jika masalah ini tidak diatasi, maka kepercayaan 

masyarakat akan amannya transaksi internet bankingmenjadi luntur dan 

menyebabkan layanan ini di hindari (Sri Maharsi dan fenny, 2006) 

 Oleh karena itu dengan berkembangnya teknologi yang pesat seperti pada 

kasus di atas dapat dimanfaatkan secara negatif oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab melakukan website froging dan juga banyak penipuan-penipuan lainnya 

sehingga ada pihak yang di rugikan yaitu nasabah. Islam melarang dan 

mengharamkan umatnya melakukan perbuatan penipuan dan merugikan orang 

lain. Dalam prinsip syariah menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang yang 

jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan merugikan orang lain 

tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya. 

 Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak  hanya berprinsip 

profit oriented dan merugikan nasabahnya tetapi juga menerapkan layanan sesuai 

prinsip prinsip syariah sehingga harus memperhatikan kualitas pelayanan dan 

keamanan kepada nasabahnya. Melindungi nasabah dari tindakan penipuan dan 

pencurian data (Hacker) sehingga nasabah merasa nyaman menggunakan sistem 

dan faslitas yang diberikan oleh pihak Bank syariah. Hal ini sesuai dengan ayat Al 
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Qur‟an yang senantiasa menjaga keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin 

terdapat dalam surah QS An Nisa ayat 83: 

            

             

 

Wa 'Iża Jā'ahum 'Amrun Mina Al-'Amni 'Awi Al-Khawfi 'Aża`ū Bihi Wa Law 
Raddūhu 'Ilá Ar-Rasūli Wa 'Ilá 'Ūlī Al-'Amri Minhum La`alimahu Al Lażīna 
Yastanbiţūnahu Minhum Wa Lawlā Fađlu Al-Lahi `Alaykum Wa Raĥmatuhu 
Lāttaba`tumu Ash-Shayţāna 'Illā Qalīlāan 

 
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 
mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka”. 

 
Seiring dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet banking 

masalah keamanan dan kenyamanan menjadi perhatian yang khusus bagi para 

pengguna. Oleh karena itu persepsi kredibilitas juga dianggap penting untuk 

mengetahui persepsi nasabah pada minat menggunakan internet banking.  

 Selain persepsi kredibilitas pada penelitian ini juga menambahkan variable 

baru yaitu motivasi spiritual Islam. Menurut Rachmawaty, (2012) Motivasi 

spiritual memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia. 

Konsep motivasi spiritual ini dapat digunakan secara ekstensif dalam 

memprediksi perilaku individual yang beragam, seperti etos kerja, sikap kerja, 

kinerja, perilaku ekonomi dam perilaku menabung. Dengan demikian, konsep 

motivasi spiritual ini juga dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang 
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lebih feasible terhadap perilaku dan minat nasabah bank dalam menerima produk 

jasa berbasis Teknologi Informasi (TI). 

 Logika berpikir yang melandasinya adalah perilaku ekonomi seseorang, 

pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya guna 

mencapai maslahah (kesejahteraan). Seseorang yang memiliki motivasi spiritual 

yang tinggi akan mempertimbangkan dimensi spiritual dalam menggunakan 

produk jasa berbasis TI. Dengan demikian, motivasi spiritual diprediksi sebagai 

variabel yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam menerima produk jasa 

berbasis TI (Rachmawaty,2012).  

 Menurut Rachmawaty, (2012) model TAM dibatasi oleh perspektif 

kegunaan teknologi (technology-centered utilitarian) dan konsekuensinya model 

tersebut tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh periaku pengguna teknologi 

yang tidak berhubungan dengan area kegunaan. Untuk dapat memahami 

penerimaan dan minat dalam menggunakan layanan internet banking dengan baik 

maka perlu menambahkan perspektif baru dari sisi non-utilitarian yaitu motivasi 

spiritual Islam sehingga terbangun model perilaku penerimaan internet banking di 

bank syari‟ah yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini 

menambahkan variabel baru yakni motivasi spiritual Islam yang di integrasikan 

dengan TAM untuk menguji variabel motivasi spiritual Islam yang telah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh (Rachmawaty,2012) Dengan 

demikian, motivasi spiritual juga diprediksi dapat mempengaruhi perilaku dan 

minat nasabah dalam menerima produk jasa berbasis TI dalam penelitian ini yaitu 

internet banking. 
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 Pengembangan produk berbasis Teknologi informasi diikuti pula oleh 

perbankan syari‟ah. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu institusi 

keuangan dan perbankan di Indonesia ikut mengembangkan produk-produk jasa 

berbasis Teknlogi Informasi guna memenuhi kebutuhan nasabah 

(Rachmawaty,2012). Alasan dipilihnya Bank Syariah Mandiri sebagai obyek 

dalam penelitian ini adalah karena Bank Syariah Mandiri tercatat sebagai pelopor 

untuk penggunaan mobile dan internet banking serta layanan e-banking Bank 

Syariah Mandiri sudah hampir setara dengan bank konvensional. Bank Syariah 

Mandiri  adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang mengembangkan dan 

memberikan layanan transaksi melalui jaringan internet atau internet banking 

yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo 

(tabungan,deposito,giro,pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar 

rekening, pembayaran premi asuransi takaful serta berbagai feature dan layanan 

transaksi lainnya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam 

bertransaksi. (www.syariahmandiri.co.id) 

 Dengan adanya potensi dan perkembangan yang sangat baik, hal ini 

harusnya di dukung dengan peningkatan layanan yang di lakukan oleh bank 

syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu memiliki 

kualitas pelayanan serta infrastruktur yang lebih baik. Di tahun 2012 lalu 

pertumbuhan transaksi internet banking Bank Mandiri mencapai 80%, bahkan 

volume transaksi internet banking Bank Mandiri dalam 10 tahun terakhir hingga 

tahun 2012 mencapai Rp. 150 triliun dan jumlah nasabah sudah mencapai 12 juta 

nasabah (Dewi, 2013:Detik.com). Berdasarkan data tersebut jika dibandingkan 
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dengan Layanan internet banking Bank Syariah yang baru berkembang masih 

kalah di bandingkan dengan bank konvensional yang lebih dulu memiliki 

infrastrukur yang baik. Terdapat perbedaan mendasar antara layanan internet 

bankingbank syariah dan bank konvensional. Dimana bank konvensional lebih 

banyak unggul dalam hal fitur layanan yang beragam dan dapat digunakan dengan 

berbagai tujuan transaksi dan segala pembayaran karena memang lebih dulu ada 

internet banking. Sedangkan fitur layanan internet bankingbank syariah masih 

terus berkembang untuk dapat digunakan dalam segala transaksi seperti bank 

konvensional namun bank syariah lebih menekankan pada fitur layanan berbasis 

syariah seperti pembayaran zakat, asuransi takaful, Informasi pembiayaan 

mudharabah dan fitur layanan berbasis syariah lainnya..  

 Setelah dilakukan cek pada situs www.syariahmandiri.co.id, Dibandingkan 

dengan bank syariah lainnya, Bank syariah Mandiri memiliki feature dan layanan 

lebih banyak dalam internet banking. Walaupun banyak keuntungan yang dapat 

diperoleh dari penggunaan layanan internet bankingnamunkurang diminati oleh 

nasabah padahal mereka memiliki fasilitas untuk dapat menikmati layanan 

tersebut. Hal ini dapat dibuktikan masih banyak nasabah yang memilih untuk 

mengantri di bank maupun ATM.  

 Berdasarkan fenomena diatas menarik untuk di teliti bagaimana persepsi 

nasabah pada minat menggunakan layanan internet banking dalam hal ini yaitu 

Bank Syariah Mandiri yang menjadi obyek penelitan. Penelitian ini mempelajari 

presepsi nasabah tentang persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi 

kredibilitas dan motivasi spiritual Islam terhadap minat menggunakan internet 
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banking serta masalah dan saran tentang perbankan online di Bank Syariah 

Mandiri Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 

Perceived Crediblity dan Motivasi Spiritual Islam pada minat mengunakan 

layanan internet banking nasabah Bank Syariah Mandiri Surabaya” 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya,maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness) berpengaruh signifikan 

pada minat (intention)  menggunakan internet banking ? 

2. Apakah persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh signifikan 

pada minat (intention) menggunakan internet banking ? 

3. Apakah persepsi kredibilitas (Perceived Credibility) berpengaruh signifikan 

pada minat (intention) menggunakan internet banking ?  

4. Apakah Motivasi Spiritual Islam berpengaruh signifikan pada minat (intention) 

menggunakan internet banking? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan Yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh persepsi kemanfaatan (Perceived 

Usefulness) pada minat (intention) menggunakan internet banking di Bank 

Syariah Mandiri Surabaya. 
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2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan (Perceived 

Ease of Use) pada minat (intention) menggunakan internet banking Bank 

Syariah Mandiri di Surabaya. 

3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kredibilitas (Perceived 

Credibility) pada minat (intention) menggunakan internet banking Bank 

Syariah Mandiri di Surabaya 

4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh motivasi spiritual Islam pada 

minat (intention) menggunakan internet banking Bank Syariah Mandiri di 

Surabaya 

1.4 Manfaat penelitian 

 Adapun Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini, adalah: 

1. Bagi perusahaan perbankan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

acuan dalam pengukuran presepsi kredibilitas nasabah yaitu customer 

perception yang terdiri dari Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 

Perceived Credibility dan Motivasi Spiritual Islam sebagai variabel terhadap 

minat (intention) penggunaan layanan internet banking Bank syariah mandiri 

Surabaya. 

2. Bagi Ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan dan memberikan kontribusi secara empiris dalam pengembangan 

model perilaku penerimaan teknologi di Perbankan Syariah dengan 

penambahan aspek syariah yaitu motivasi spiritual sehingga menjadi landasan 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika penulisan 

 Secara keseluruhan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang dihadapi perusahaan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penjelasan mengenai 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai dasar dalam 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian 

BAB III: Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, berisikan 

langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang 

meliputi pendekatan penelitian, identifikasi variable penelitian, definisi 

operasional, penjelasan tentang jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, prosedur pengambilan sampel, maupun teknik analisis. 

BAB IV: Hasil dan pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang didahului 

dengan gambaran umum perusahaan atau objek penelitian yang meliputi sejarah 

PT Bank Syariah Mandiri yang di lanjutkan dengan pembahasan mengenai hasil 

hasil penelitian berdasarkan temuan data dan fakta yang diperoleh di lapangan 

BAB V: Simpulan dan saran 
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Bagian pertama bab ini merupakan simpulan yang ditarik berdasarkan 

pembahasan yang dilakukan dalam bab sebelumnya. Bagian kedua adalah saran-

saran yang diajukan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 

perusahaan perbankan saat ini 
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