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ABSTRAK 
 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Achraf 

Ayadi (2005), mobile Banking (mBanking) 

diperlakukan sebagai salah satu layanan sistem 

informasi dari pihak perbankan yang paling penting 

yang mampu menghasilkan informasi keuangan, yang 

meliputi cek saldo, transfer dana, informasi tagihan 

kartu kredit, pembayaran tagihan, dan sebagainya 

melalui suatu alat pemampu Internet tanpa kabel. 

Penting bagi nasabah untuk mendapat kemudahan-

kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan 

dan melakukan transaksi secara on-line, tanpa harus 

mengunjungi Bank tempat mereka menjadi nasabah. 

Ketika nasabah merasa terpuaskan oleh dua hal yakni 

kecepatan dalam memperoleh informasi keuangan 

serta keakuratannya dan kemudahan dalam 

pelaksanaan aktifitas transaksi Mbanking maka 

tujuan layanan SMS dan WAP Banking sebagai sistem 

informasi perbankan yang bernilai tambah akan 

tercapai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

masalah yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana kehadiran layanan SMS Banking dan 

WAP Banking ditanggapi oleh para nasabah 

perbankan?. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, 

layanan SMS dan WAP digunakan secara merata oleh 

responden pada rentang umur yang diberikan pada 

kuesioner. Kedua, Sebagian besar dari responden 

telah mengetahui dan menggunakan layanan SMS 

Banking, namun tidak halnya dengan layanan WAP 

Banking. Ketiga, Seluruh responden  baik yang 

menggunakan maupun hanya mengetahui tata cara 

penggunaan WAP Banking beranggapan bahwa 

layanan WAP Banking beserta tampilannya mudah 

untuk dipahami dan digunakan. Keempat, Tarip yang 

dikenakan pihak Bank untuk layanan SMS Banking 

telah sesuai dengan harapan nasabah perbankan 

walaupun patut mendapat garis bawah bahwa 

pembebasan biaya atas layanan ini akan lebih 

diharapkan oleh nasabah perbankan. Kelima, 

Berdasarkan hasil penelitian ini, layanan SMS 

Banking merupakan layanan yang aman untuk 

digunakan. 

 

Kata Kunci: SMS Banking, WAP Banking, Sistem 

Informasi Perbankan, Mobile Banking 

 

1.  PENDAHULUAN 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Neni Meidawati (2004) 

membuktikan bahwa kematangan teknologi informasi 

mempunyai hubungan dengan respon strategik perusahaan 

dalam menghadapi globalisasi berupa keinginan untuk 

melakukan penambahan investasi dalam teknologi 

informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, 

menuntut dunia usaha untuk mengoptimalkan fasilitas 

teknologi informasi dalam rangka untuk menang dalam 

persaingan global, meskipun itu diperlukan investasi yang 

cukup mahal. 

 Tidak bisa dibantah lagi, kemajuan teknologi 

informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh 

perbankan. Perkembangan teknologi informasi (TI) 

menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan 

kompleksitas produk dan jasa bank. Dukungan TI 

(teknologi informasi) bagi industri perbankan merupakan 

sebuah keharusan. Tak terbayangkan jika saat ini industri 

perbankan bergerak tanpa dukungan TI yang memadai. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Achraf Ayadi 

(2005), mobile Banking (mBanking) diperlakukan sebagai 

salah satu layanan sistem informasi dari pihak perbankan 

yang paling penting yang mampu menghasilkan informasi 

keuangan, yang meliputi cek saldo, transfer dana, 

informasi tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan, dan 

sebagainya melalui suatu alat pemampu Internet tanpa 

kabel. Penting bagi nasabah untuk mendapat kemudahan-

kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan 

melakukan transaksi secara on-line, tanpa harus 

mengunjungi Bank tempat mereka menjadi nasabah. 

Ketika nasabah merasa terpuaskan oleh dua hal yakni 

kecepatan dalam memperoleh informasi keuangan serta 

keakuratannya dan kemudahan dalam pelaksanaan 



aktifitas transaksi Mbanking maka tujuan layanan SMS 

dan WAP Banking sebagai sistem informasi perbankan 

yang bernilai tambah akan tercapai. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka masalah yang ingin diungkapkan 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana kehadiran layanan 

SMS Banking dan WAP Banking ditanggapi oleh para 

nasabah perbankan ? 

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang 

masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : (1) Untuk lebih mengetahui segala 

sesuatu yang berhubungan dengan sistem informasi 

perbankan yakni SMS Banking dan WAP Banking, (2) 

Memberikan penjabaran mengenai persepsi nasabah 

perbankan terhadap layanan SMS Banking dan WAP 

Banking. Respon-respon tersebut yaitu mengenai : 

keberadaan layanan, kenyamanan penggunaan, 

keterjangkauan tarip sampai pada tingkat keamanan. 

 

 

2.  KAJIAN TEORI 
 

Penelitian yang dilakukan oleh T. Alsindi, S. 

Abdurrahman, S. Alatwi, Y. Mahmood dan P.J. Mahyew 

pada tahun 2004, bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan layanan teknologi WAP pada sektor 

perbankan ini, menyimpulkan bahwa penggunaan 

teknologi WAP yang direspon positif ini, memberikan 

nilai tambah bagi nasabah dan bank yang bersangkutan. 

Pengguna teknologi ini umumnya masih muda, karena 

mereka tidak asing dengan layanan ini dan tahu 

bagaimana menghadapi teknologi baru. Aplikasi yang 

paling banyak digunakan ialah pembayaran tagihan dan 

permintaan informasi saldo rekening. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amin, 

Hanudin., Lada, Sudin., Hamid, M. R.A., dan Tanakinjal, 

G.H pada tahun 2005,  bertujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa terhadap kehadiran layanan SMS 

Banking ini menyimpulkan bahwa perilaku mahasiswa 

berbeda berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, 

agama dan tempat sekolah ketika menerima layanan SMS 

Banking. Rendahnya tingkat pengertian atas manfaat SMS 

Banking, serta tingkat pendidikan yang tinggi tidak bisa 

dijadikan acuan untuk digunakannya layanan ini. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Laukkanen, Tommi dan Pasanen, Mika pada tahun 2005, 

penelitian ini mencoba mencari tahu lebih jauh mengenai 

pemahaman nasabah pengguna elektronik banking dengan 

mengidentifikasikan perbedaan antara pengguna mobile 

banking dan pengguna layanan on-line perbankan lainnya. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengguna layanan 

mobile banking berbeda dengan pengguna layanan 

perbankan on-line lainnya. Terbukti bahwa pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan dan ukuran keluarga tidak 

membedakan pengguna layanan mobile banking dengan 

pengguna layanan perbankan on-line lainnya. Hanya umur 

dan jenis kelamin yang merupakan faktor pembeda. 

 

2.1  Layanan SMS Banking 
 

Layanan SMS Banking ini memiliki beberapa pilihan 

cara transfer yang bisa disesuaikan dengan kemampuan 

ponsel dan kartu SIM yang digunakan, diantaranya : 

1. Lewat SMS biasa (ketik SMS) transaksi dilakukan 

lewat pesan SMS dengan kode tertentu ke nomor 

khusus yang sudah disediakan. 

2. Lewat menu SIM Toolkit 

Menu SIM Toolkit yakni menu yang biasanya 

terdapat pada kartu SIM, misalnya : Satelindo@ccess, 

M3Access, Life in hand (ProXL), dan Navigator64 

(Telkomsel). 

3. Lewat aplikasi Java 

Namun terlebih dulu diharuskan menginstal 

aplikasinya yang disediakan secara gratis. Pengiriman 

transaksi ini juga dilakukan lewat SMS, hanya saja 

tidak lagi harus mengirimkan kode-kode tertentu atau 

singkatnya disederhanakan lewat aplikasi Java. Untuk 

menikmati layanan ini diharuskan memiliki ponsel 

yang mendukung Java. 

Dari ketiga cara yang ditawarkan diatas, yang paling 

fleksibel dan bisa digunakan oleh semua ponsel dan kartu 

SIM yakni cara yang pertama. Tidak perlu memiliki SIM 

card khusus dan tidak perlu memiliki ponsel berteknologi 

Java. 

 

 

2.2  Layanan WAP Banking 
 

Wireless Application Protocol (WAP) menurut 

penelitian T. Alsindi et el (2004) adalah suatu sistem 

teknologi dan protokol yang mengijinkan ponsel dan 

piranti lain tanpa kabel dengan tampilan/layar yang kecil, 

tingkat koneksi yang rendah, dan memori minimal guna 

mengakses layanan informasi melalui Web. 

WAP (Wireless Application Protocol) adalah protocol 

standar dunia yang memungkinkan pengguna mengakses 

internet melalui perangkat bergerak semisal ponsel. 

Dengan WAP kita membaca berita terbaru, ramalan cuaca, 

ramalan bintang, download konten, dan tentunya 

menikmati layanan perbankan (WAP Banking) serta 

masih banyak lainnya. 

Berdasarkan artikel pada Tabloid PULSA Edisi 55 (Th 

III/2005/3–16 Juni), untuk menikmati WAP 

membutuhkan ponsel yang menyediakan fitur WAP, 

penyetingan GPRS serta dengan dukungan operator yang 

sudah menyediakan layanannya. Para pengguna ponsel 

GSM, layanan WAP sudah disediakan oleh operator. 

Sedangkan untuk pengguna CDMA, hanya dua operator 

saja yang sudah siap dengan layanan WAP, yakni Telkom 

Flexi dan Mobile-8.  



Menurut penelitian yang dilakukan oleh T. Alsindi et el 

(2004), suatu WAP menyediakan satu set protokol 

jaringan dan aplikasi yang disebut Wireless Application 

Environment (WAE) untuk mendukung aplikasi internet 

mobile tanpa kabel. WAP dirancang untuk memungkinkan 

penggunaan aplikasi web secara normal pada piranti dan 

komputer dengan tampilan layar yang kecil yang 

beroperasi dengan koneksi tanpa kabel berkecepatan 

rendah. 

Dengan ratusan juta telepon genggam yang digunakan 

di seluruh dunia, pasar untuk layanan ini menargetkan 

pada para pemakai ponsel yang sangat banyak. Bahkan 

layanan sederhana mendapatkan banyak pengguna, 

sepanjang bermanfaat atau memperoleh kesenangan. 

Mampu mendapatkan berita, berkirim e-mail atau hanya 

sekedar dihibur di mana saja berada adalah sesuatu hal 

yang sangat menarik bagi banyak orang. 

Perusahaan telah mengembangkan penggunaan inovatif 

teknologi WAP. CNN telah bekerjasama dengan Nokia 

untuk menawarkan CNN Mobile; dan Reuters dan 

Ericsson telah bekerjasama untuk menyediakan suatu 

layanan yang disebut Reuters Wireless Services. 

Kerjasama ini mengijinkan bisnis untuk memperoleh 

berita, informasi bursa, dan data penting lain via telepon 

selular setiap waktu. Sebagai tambahan, aplikasi 

perusahaan meliputi layanan pelanggan, akses email 

perusahaan dan saling berbagi dokumen. 

Dengan distribusi ponsel yang luas dan cepat, ponsel 

telah menjadi sebuah alat yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Fungsi lebih telah ditambahkan 

pada  alat yang kecil tapi penting ini; seperti layar warna, 

kamera, kalendar, kalkulator, dll. Dan dengan peningkatan 

ini, WAP tumbuh dari hanya informasi yang ditampilkan 

pada layar sangat kecil ke suatu piranti multimedia penuh 

warna dengan kemampuan dalam menampilkan gambar-

gambar dan suara, dan proses download menggunakan 

ponsel. 

Industri perbankan telah mencoba untuk berperan besar 

pada teknologi baru ini untuk memasuki babak baru 

teknologi tanpa kabel, dalam rangka memberi pelanggan 

layanan yang lebih baik agar menarik lebih banyak 

pelanggan. Hal ini telah menyebar keseluruh penjuru 

dunia termasuk Indonesia.  

Wireless Application Protocol (WAP) menawarkan 

suatu akses ke microwebsites yang diatur oleh sebuah 

server milik bank. Proses akses pelanggan selayaknya via 

Internet. Dan, keamanan transaksi via WAP dijamin oleh 

sistem pembaca sandi internet (Internet Cryptography 

Systems). Autentifikasi pelanggan dibuat via kode PIN 

(Nomor Identifikasi Pribadi)-nya dan otorisasi transaksi 

diberikan melalui  suatu pengesahan pelanggan (TAN: 

Nomor Transaksi). WAP-Banking diperlakukan sebagai 

suatu kegagalan dalam berbagai pertimbangan : layanan 

WAP memerlukan 30-40 detik waktu koneksi untuk login, 

sejumlah waktu yang penting sebelum mengakses ke 

informasi yang bermanfaat atau menyelesaikan suatu 

transaksi penuh. 

Beberapa lembaga keuangan seperti Nordea, 

Sampoleonia, SEB, dan Egg and Credit Suisse 

memanfaatkan WAP untuk menguji pasar dan untuk 

mengembangkan suatu layanan yang penuh kemampuan. 

Penantian akan penggunaan jaringan 3G yang 

mengijinkan berbagai kemungkinan teknis baru dalam hal 

kemampuan pengiriman dan keanekaragaman isi, 

ketersediaan yang sekarang adalah terlalu terbatas, tidak 

stabil dan tidak aman untuk bank. Pengembangan 

teknologi secara cepat dan pengumuman aplikasi baru 

menyebabkan munculnya kebijaksanaan dari para 

pemimpin bank dan meningkatkan ketidakpastian atas 

masa depan dalam mBanking. Unsur kunci untuk memilih 

waktu pengimplementasian yang tepat (oleh bank) dan 

kesempatan untuk menanam modal dalam mBanking 

adalah untuk mengantisipasi proporsi nilai yang ditunggu 

oleh pelanggan. 

Keuntungan dan Keterbatasan WAP Banking. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh T. Alsindi et el 

(2004), dapat dibedakan mengenai keuntungan dan 

kerugian penggunaan teknologi WAP. Keuntungan 

penggunaan teknologi WAP antara lain : 

1. WAP menyediakan alternatif lebih untuk 

berhubungan dengan para nasabah bank dan ini bisa 

meningkatkan jumlah nasabah bank tersebut.  

2. Nasabah perbankan dapat menjangkau bank mereka 

dimanapun dan kapanpun. 

3. Dapat dipertimbangkan sebagai salah satu manfaat 

kompetitif di pasar. 

4. Penggunaan teknologi ini menurunkan jumlah 

nasabah yang mengunjungi bank atau ATM, hal ini 

berarti bisa disebut mengurangi antrian pada sebuah 

mesin ATM. 

Disisi lain, keterbatasan atas teknologi WAP, antara 

lain: 

1. Jumlah nasabah yang menggunakan WAP adalah 

sangat rendah  

2. WAP mungkin dianggap sebagai teknologi yang sulit 

untuk digunakan bagi operator yang kurang mahir. 

3. Mahal, mengembangkan teknologi WAP adalah 

sangat mahal sebab memerlukan usaha besar untuk 

melakukannya dan komponen infrastruktur yang 

memastikan keamanan informasi yang dipancarkan. 

Terbatasnya ukuran layar ponsel dianggap sebagai 

salah satu kerugian, sebab hal itu membatasi besaran 

informasi yang dapat ditampilkan. 
 

 

2.3   Persepsi Nasabah Perbankan akan 

mBanking  
 

Berdasarkan pengembangan penelitian yang dilakukan 

oleh Jan Ondrus (2005) menyangkut hal-hal yang 



mempengaruhi suksesnya sebuah transaksi melalui sebuah 

perangkat bergerak (mobile), serta melihat perilaku 

nasabah perbankan di Indonesia dan dari bermacam-

macam persepsi yang mungkin timbul akibat beredarnya 

layanan SMS Banking dan WAP Banking, dicoba 

dikelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi nasabah, yakni sebagai berikut : 

1. Keberadaan dan Penggunaan Layanan. Penilaian 

pertama adalah yang satu ini. Pertama ditinjau 

keberadaan SMS dan WAP Banking itu sendiri, 

apakah telah dikenal oleh nasabah perbankan. Hal ini 

berarti apakah pihak Bank telah memberikan 

sosialisasi yang cukup dalam memperkenalkan 

layanan mereka kepada para nasabah perbankan. 

Selanjutnya setelah dikenal oleh para nasabah 

perbankan, lalu digunakan untuk hal-hal yang 

sekiranya sering dilakukan melalui layanan SMS 

Banking dan WAP Banking ini, yaitu : mengecek 

saldo, transfer dana, membayar tagihan, dan transaksi 

lainnya. Setiap nasabah perbankan antara satu dengan 

lainnya memiliki frekuensi penggunaan layanan SMS 

Banking dan WAP Banking yang berbeda dalam satu 

bulan misalnya. Kelanjutan keberadaan layanan SMS 

Banking dan WAP Banking menjadi bahan yang 

sangat menarik untuk diberitakan dan 

diperbincangkan. Namun semua itu pasti terjawab, 

tinggal menunggu jawaban dari sang waktu. Tentunya 

hal ini juga bisa sedikit dipastikan apabila pihak Bank 

penyelenggara sering memberikan inovasi-inovasi 

serta kemudahan-kemudahan untuk para nasabah 

perbankan. 

2. Kenyamanan Penggunaan. Apapun jenis layanan 

yang ditawarkan oleh pihak Bank akan menjadi sia-

sia apabila para nasabah perbankan merasa bahwa 

tidak cukup dirasakan unsur kenyamanan terhadap 

layanan tersebut. Hal ini bisa berarti kemudahan 

dalam penggunaan serta pengoperasian, kecepatan 

proses dan pada WAP Banking tampilan yang 

disuguhkan (apakah mudah untuk dimengerti dan 

diikuti) juga sangat turut mendukung hadirnya sebuah 

kenyamanan dalam penggunaan. Para nasabah 

pastinya tidak akan memaksakan untuk menggunakan 

suatu layanan yang disediakan oleh pihak Bank 

apabila mereka tidak menemukan kenyamanan dalam 

penggunaannya.  

3. Keterjangkauan Tarip. Untuk urusan yang satu ini, 

dilihat dari stereotype para nasabah perbankan di 

Indonesia, umumnya menginginkan sebuah layanan 

yang menjanjikan sebuah kemudahan serta didukung 

dengan pemberian tarip yang murah atasnya. 

4. Tingkat Keamanan. Setelah semua unsur tersebut 

diatas terpenuhi oleh pihak Bank penyelenggara, satu 

yang tidak bisa lepas yaitu unsur keamanan. Para 

nasabah perbankan pastinya tidak ingin apabila 

misalnya setelah menggunakan layanan WAP 

Banking, nomor rekening mereka diketahui dan 

digunakan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Kerahasiaan data-data yang 

dikirim dan diterima pastinya sangat diinginkan oleh 

para nasabah perbankan. 

 

 

3.  METODA PENELITIAN 
 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa 

penelitian. Dan penelitian terbatas pada pembahasan akan 

SMS Banking dan WAP Banking serta perspektif nasabah 

perbankan atasnya. Data diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuesioner dan observasi terhadap persepsi 

responden. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

layanan yang disediakan oleh bank yang terdiri dari : 

1. Menjabarkan mengenai pengertian SMS Banking dan 

WAP Banking serta manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Memberikan penjabaran mengenai perspektif nasabah 

perbankan akan layanan tersebut  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang 

berwenang pada bank-bank di Surabaya yang mengadopsi 

layanan SMS Banking dan WAP Banking. Data juga 

diperoleh dengan menggunakan daftar atas pertanyaan-

pertanyaan (kuesioner) yang disebarkan pada nasabah-

nasabah perbankan pengguna layanan SMS Banking dan 

WAP Banking. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah : Survey dan Observasi. 

Apabila sejumlah 60% atau lebih responden menjawab 

ya maka layanan SMS Banking dan WAP Banking ini 

merupakan layanan perbankan yang bernilai tambah dan 

kehadirannya telah sesuai dengan harapan para responden 

perbankan. Sebaliknya apabila jawaban yang diperoleh 

kurang dari 60% maka layanan ini belum mendapat 

tempat di mata para responden nasabah perbankan, yang 

berarti juga layanan ini belum bisa disebut sebagai 

layanan perbankan yang mempunyai nilai tambah. 

 

 

4.  HASIL PENELITIAN 
 

4.1  Analisis Deskriptif 
 

1. Keberadaan dan Penggunaan Layanan. Semua 

responden telah mengetahui segala sesuatu tentang 

layanan SMS Banking dan menggunakannya, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai seratus persen untuk 

keduanya. Namun tidak halnya dengan WAP 

Banking, dimana sebagian responden hanya sekedar 

mengetahuinya saja namun tidak sampai 

menggunakannya. Hanya sebesar lima puluh lima 



responden saja yang mengetahui tentang layanan 

WAP Banking. Sedangkan pengguna WAP Banking 

sendiri hanya sebesar sepuluh responden dari total 

delapan puluh lima responden. Terdapat lima puluh 

delapan responden  yang menyatakan bahwa pihak 

bank kurang mensosialisasikan layanan-layanan ini 

kepada para nasabah. Sebesar tiga puluh tiga 

responden menyebutkan bahwa jenis layanan SMS 

Banking yang paling sering digunakan adalah layanan 

transfer dan kegiatan lainnya (notifikasi sms, dll). 

Sedangkan yang terendah adalah responden yang 

menggunakan jenis layanan kegiatan lainnya 

(notifikasi sms, dll) saja yakni sebesar satu 

responden. Berbeda dengan responden yang memang 

sebagian besar tidak menggunakan layanan WAP 

Banking yakni sebesar tujuh puluh lima responden. 

Jenis layanan WAP Banking yang paling sering 

digunakan adalah layanan informasi dan layanan 

layanan transfer yakni sebesar tiga responden. Semua 

responden setuju (100%) bahwa SMS Banking dan 

WAP Banking merupakan layanan yang berguna 

untuk diterapkan di negara ini. 

2. Kenyamanan Penggunaan. Hampir semua 

responden setuju bahwa penggunaan SMS Banking 

dirasa lebih  mudah dibanding penggunaan WAP 

Banking, pernyataan ini didukung oleh delapan puluh 

empat responden. Terdapat sebesar tiga puluh empat 

responden yang menyatakan bahwa  penggunaan 

WAP Banking tidak lebih mudah daripada SMS 

Banking, hal ini bukan berarti hanya responden yang 

benar-benar menggunakan layanan ini saja yang 

memberikan penilaian namun responden yang 

sekedar mengetahui dan memahami layanan ini tetapi 

tidak menggunakannya turut memberikan penilaian. 

Terdapat empat responden yang menyatakan bahwa 

penggunaan WAP Banking lebih mudah daripada 

SMS Banking. Terdapat sebesar tiga belas responden 

yang menyatakan bahwa tampilan WAP Banking 

mudah untuk dimengerti serta diikuti dalam 

melakukan transaksi yang diinginkan. Sebanyak 

delapan puluh lima responden menyatakan bahwa 

SMS yang dikirimkan dalam layanan SMS Banking 

dibalas dengan cepat oleh pihak Bank. 

3. Keterjangkauan Tarip. Untuk layanan  SMS 

Banking terdapat sebesar enam puluh empat 

responden yang menyatakan bahwa tarip layanan ini 

telah sesuai dengan harapan mereka. Sedangkan 

sebesar dua puluh satu responden yang merupakan 

pelajar menyatakan bahwa tarip SMS Banking gratis. 

Terdapat sebesar empat puluh dua responden yang 

menyatakan bahwa tarip yang dikenakan pada 

layanan WAP Banking tidak sesuai dengan harapan 

responden. Sama halnya dengan pentaripan pada 

SMS Banking, para responden menghendaki agar 

layanan ini diminimalisir mungkin masalah biaya atau 

bahkan bebas biaya.  

4. Tingkat Keamanan. Empat puluh responden 

menyatakan bahwa layanan WAP Banking 

merupakan layanan yang tidak aman untuk 

digunakan. Meskipun demikian terdapat sebesar enam 

responden yang menyatakan bahwa layanan WAP 

Banking cukup aman untuk digunakan. Selebihnya 

sebesar tiga puluh sembilan responden tidak 

memberikan penilaian. Untuk layanan SMS Banking, 

sebagian sebesar responden tepatnya delapan puluh 

tiga responden menyatakan bahwa layanan SMS 

Banking cukup aman untuk digunakan. 

 

4.2  Pembahasan 
1. Keberadaan dan Penggunaan Layanan. 

Berdasarkan pengujian silang (crosstab) yang 

dilakukan, terlihat bahwa responden yang berusia 

lebih muda, lebih memperhatikan perkembangan 

sistem informasi dalam dunia perbankan, dalam hal 

ini penggunaan WAP. Berdasarkan keterangan-

keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi usia maka tingkat kesadaran untuk 

menggunakan layanan WAP Banking juga semakin 

tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki 

jauh lebih mengetahui penggunaan WAP dalam 

perbankan daripada wanita. Dalam hal kaitannya 

antara penggunaan layanan SMS Banking dan WAP 

Banking dengan tingkat penghasilan seseorang dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

penghasilan seseorang maka akan lebih 

memperhatikan kemajuan teknologi, dalam hal ini 

menggunakan ponsel mereka untuk WAP Banking. 

Sebagian besar responden mengaku mengetahui 

layanan SMS Banking dan WAP Banking bukan dari 

sosialisasi yang terkesan minim dari pihak Bank 

selaku penyelenggara namun justru dari penjelasan 

relasi-relasi nasabah. Frekuensi pemakaian yang 

masih jarang akan masing-masing layanan ini yakni 

hanya lima sampai sepuluh kali dalam sebulan 

menunjukkan kenyataan bahwa layanan ini belum 

seratus persen dimanfaatkan sebagai layanan yang 

mampu memudahkan kehidupan para nasabah 

perbankan dalam dunia perbankan. Itupun hanya 

layanan transfer dan notifikasi sms yang mendapat 

porsi paling besar dari responden yakni sebesar 

38.8% untuk layanan SMS Banking, sedangkan untuk 

WAP Banking hanya layanan informasi dan layanan 

transfer yang sering digunakan, pernyataan ini 

didukung oleh 3.5% responden. Layanan yang 

dianggap seluruh responden sebagai layanan yang 

mempunyai masa depan dan sangat berguna untuk 

diterapkan di negara ini, mempunyai pengguna utama 

menurut mereka yaitu karyawan (50.6%) dan pelajar 

(44.7%).  

2. Kenyamanan Penggunaan. Hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa WAP Banking susah untuk 



digunakan, sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh T. Alsindi, et el (2004) menyebutkan 

bahwa sebagian besar responden mereka merasa 

WAP Banking cukup mudah untuk digunakan. Untuk 

layanan SMS Banking, baik menurut penelitian yang 

dilakukan maupun menurut Amin, Hanudin, et el 

(2005) sama-sama menyatakan bahwa layanan ini 

cukup mudah untuk digunakan. Berdasarkan hasil 

pengujian silang (crosstab) yang dilakukan, ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan SMS Banking saat ini 

memang dirasa lebih mudah daripada WAP Banking, 

bila ditinjau dari rentang usia berapapun, jenis 

kelamin apapun, dan tingkat penghasilan berapapun. 

Pengujian silang yang dilakukan dengan berdasar 

pada usia, jenis kelamin, serta tingkat penghasilan 

menyebutkan bahwa semua responden dengan 

rentang usia berapapun, jenis kelamin apapun dan 

tingkat penghasilan berapapun baik yang sekedar 

mengetahui atupun yang menggunakan layanan ini, 

mengaku bahwa tampilan WAP Banking mudah 

untuk dimengerti.  

3. Keterjangkauan Tarip. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, umumnya responden merasa pemberian 

tarip pada layanan SMS Banking telah sesuai dengan 

harapan mereka. Sedangkan untuk WAP Banking 

responden merasa pemberian tarip yang dikenakan 

untuk layanan ini masih jauh dari harapan mereka. 

Namun berdasarkan keterangan tambahan yang 

diperoleh, khususnya pelajar menyebutkan bahwa 

layanan SMS Banking dan WAP Banking seharusnya 

bebas biaya, dengan begitu barulah layanan ini bisa 

disebut layanan sistem informasi perbankan yang 

benar-benar bernilai tambah. Pengujian silang yang 

dilakukan dengan berdasar pada usia menyebutkan 

bahwa responden dengan rentang usia antara dua 

puluh sampai dua puluh empat tahun yakni sebanyak 

sembilan responden dari dua puluh kuesioner yang 

disebar pada rentang usia ini mengaku bahwa tarip 

SMS Banking telah sesuai dengan harapan mereka. 

Dari kenyataan-kenyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa para pelajar yang diwakili oleh responden 

dengan rentang usia dua puluh sampai dua puluh 

empat tahun banyak yang tidak setuju dengan 

pentaripan layanan SMS Banking. Mereka merasa 

layanan ini harusnya gratis. Hal tersebut tidak berlaku 

bagi bagi responden dengan tingkat usia yang lebih 

tua serta telah berpenghasilan tetap, yang merasa 

bahwa pentaripan layanan SMS Banking telah sesuai 

dengan harapan. Pengujian silang dengan berdasar 

pada jenis kelamin menyebutkan bahwa responden 

laki-laki lebih bisa menerima pentaripan yang 

dilakukan pihak Bank penyelenggara terhadap 

layanan SMS Banking daripada wanita. Berdasarkan 

tingkat penghasilan ditarik kesimpulan bahwa makin 

tinggi tingkat penghasilan seseorang maka pentaripan 

sebuah layanan, dalam hal ini SMS Banking, akan 

dirasa telah sesuai dengan harapan mereka. 

Berdasarkan pengujian silang yang dilakukan dengan 

usia, jenis kelamin, serta tingkat penghasilan menjadi 

acuan, menyebutkan bahwa hampir seluruh responden 

tidak setuju dengan pentaripan layanan WAP 

Banking.  

4. Tingkat Keamanan. Banyak responden yang masih 

meragukan tingkat keamanan pada layanan WAP 

Banking namun tidak halnya dengan SMS Banking 

yang menurut mereka merupakan layanan yang aman 

untuk digunakan. Berdasarkan pengujian silang yang 

dilakukan dengan usia, jenis kelamin, serta tingkat 

penghasilan menjadi acuan, menyebutkan bahwa 

layanan WAP Banking tidak aman untuk digunakan 

sedangkan layanan SMS Banking aman untuk 

digunakan. 

 

 

5.  KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui 

beberapa kenyataan berikut ini : 

1. Bahwa layanan ini digunakan secara merata oleh 

responden pada rentang umur yang diberikan pada 

kuesioner. Laki-laki menjadi pengguna utama layanan 

ini dibandingkan wanita.  

2. Sebagian besar dari responden telah mengetahui dan 

menggunakan layanan SMS Banking, namun tidak 

halnya dengan layanan WAP Banking. 

3. Seluruh responden  baik yang menggunakan maupun 

hanya mengetahui tata cara penggunaan WAP 

Banking beranggapan bahwa layanan WAP Banking 

beserta tampilannya mudah untuk dipahami dan 

digunakan.  

4. Tarip yang dikenakan pihak Bank untuk layanan SMS 

Banking telah sesuai dengan harapan nasabah 

perbankan walaupun patut mendapat garis bawah 

bahwa pembebasan biaya atas layanan ini akan lebih 

diharapkan oleh nasabah perbankan. Begitu juga 

halnya dengan layanan sistem informasi WAP 

Banking yang dirasa nasabah perbankan terlalu 

mahal. 

5. Berdasarkan hasil penelitian ini, layanan SMS 

Banking merupakan layanan yang aman untuk 

digunakan. Fakta ini mendukung keterangan pada 

tabloid PULSA edisi 73 (2006) serta penelitian yang 

dilakukan oleh Amin, Hanudin, et el (2005). Hal yang 

sama tidak dijumpai pada layanan WAP Banking 

dimana nasabah merasa tidak aman untuk 

menggunakannya. Dengan demikian berarti temuan 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh T. 

Alsindi, et el (2004). 
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