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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan 

Mobile Banking terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan periode penelitian 5 tahun sebelum 

(2006-2010) dan 5 tahun setelah penerapan (2013-2017). Analisis terhadap kinerja 

keuangan ini ditinjau dari beberapa aspek yang terpengaruh dengan diterapkannya 

Mobile Banking, yang meliputi: penambahan perolehan sumber dana (Dana Pihak 

Ketiga), pengurangan biaya operasional, penurunan risiko kredit, dan 

peningkatkan profitabilitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh 

variabel dapat diuji dengan metode Paired Sampel T-test, yaitu rasio Dana Pihak 

Ketiga (DPK), rasio laborcost, rasio efisiensi operasional, rasio Non Performing 

Loan (NPL), rasio Fee Based Income (FBI) dan rasio Return On Asset (ROA).  

Rasio DPK dan rasio laborcost memiliki hasil yang berbeda antara sebelum dan 

setelah adanya Mobile Banking. Namun demikian pada rasio FBI menunjukkan 

perbedaan dengan adanya peningkatan perolehan Fee Based Income setelah 

penerapan Mobile Banking. Sedangkan Rasio ROA menunjukkan adanya 

peningkatan setelah diterapkannya Mobile Banking tetapi tidak menunjukkan 

perbedaan kinerja yang signifikan karena perubahannya kecil. Pada rasio efisiensi 

operasional dan rasio NPL menunjukan nilai yang lebih rendah setelah 

diterapkannya Mobile Banking tetapi karena perubahan nilai yang kecil maka 

tidak menimbulkan dampak yang signifikan. 

Kata kunci: tujuan mobile banking, kinerja keuangan, DPK, laborcost, efisiensi 

operasional, NPL, FBI, dan ROA  
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ABSTRACT 
 

It is a research observing the effects of the application of Mobile Banking to Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. in the periods of 5 years before (2006 – 2010) and the 5 

years after (2013 – 2017) mobile banking applied. The analysis of this financial 

performance reviewed from several aspects affected by the implementation of 

Mobile Banking. The aspects are including increasing of funding sources (Third 

Party Funds), reducing operational costs, reducing credit risk, and increasing 

profitability. The normality test shows that all variables can be tested using 

Paired Sample T-test method namely the ratio of Third Party Funds (DPK), 

laborcost ratios, operational efficiency ratios, the ratio of Non Performing Loans 

(NPL), Fee Based Income (FBI) ratios and ratios Return on Assets (ROA). 

DPK ratio and Laborcost ratio before and after implementation of Mobile 

Banking give different results. Therefore, to Fee Based Income ratios, Mobile 

Banking increases the acquisition of Fee Based Income on the period after Mobile 

Banking implemented though it is not quite significant to its whole performance.  

While to the Operating Efficiency and Non Performing Loan ratios it shows a 

lower value and again, the change of the values do not affect both, Operating 

efficiency and NPL performance.  
 

Keywords: purpose of mobile banking, financial performance objectives, DPK, 

laborcost, operational efficiency,  NPL, FBI, and ROA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana 

dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit (lending), bank umum juga berfungsi 

sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Untuk mencapai 

tujuannya tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karna bank 

umum diizinkan mengumpulkan dana berbentuk deposito, bank umum juga 

disebut sebagai lembaga keuangan depositori. Bank umum juga disebut sebagai 

bank umum pencipta uang (giral) karena berdasarkan kemampuannya 

menciptakan uang (giral). 

 Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pengertian bank umum 

adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan 

bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 

a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman 

(kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.  

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau 
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menerapakan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase 

tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based. 

  Menurut Wikipedia, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah bank terbesar 

di Indonesia dalam hal asset, pinjaman dan deposit. Bank ini adalah bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. 

Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya 

(BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank 

Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Salah satu fungsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah untuk 

mendukung pertumbuhan yang dinamis. Melalui inovasi yang tiada henti, baik 

dalam produk maupun layanan. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memposisikan 

dirinya sebgai Universal Banking yang menawarkan beragam produk dan layanan 

prima kepada para nasabahnya. Dan dari beberapa tugas PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. salah satunya adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus secara 

berkesinambungan mengembangkan sistem teknologi informasinya sebagai syarat 

mutlak untuk memenangkan persaingan dimasa depan.  

Moerdiyanto (2010), mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan adalah 

hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai 

macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan 

perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya 

kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-
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besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung 

dengan ukuran perusahaan yang bergerak  

Penilaian kinerja keuangan perbankan merupakan salah satu faktor yang 

penting bagi perbankan untuk melihat bagaimana bank tersebut dalam melakukan 

kinerjanya apakah sudah baik atau belum dan penilaian juga dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar profitabilitas atau keuntungan (Arimi & 

Mahfud, 2012) yang dimiliki.  

  Menurut kontan.co.id juli 2017 Kinerja beberapa emiten di semester I 

2017 cukup beragam. Beberapa sektor mencatatkan kenaikan kinerja yang cukup 

signifikan, namun tidak sedikit sektor yang justru melemah di paruh pertama 

tahun 2017. Sektor perbankan misalnya mencatatkan pertumbuhan yang cukup 

signifikan jika dibandingkan dengan semester I 2016 . Sebagai contoh PT Bank 

Mandiri Tbk (BMRI) yang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 9,63% 

dengan laba yang meningkat sebesar 33,65% di semester i 2017, secara year on 

year (yoy). Padahal, sebelumnya BMRI mencatatkan penurunan laba yang 

signifikan di semester I 2016 jika dibandingkan dengan semester I 2015 sebesar 

28,66%. 

  Berikut ini adalah perkembangan kinerja perbankan yang terkait dengan 

DPK (Dana Pihak Ketiga), NPL (Non Performing loan), Biaya Operasional dan 

profitabilitas (ROA) sebelum dan setelah adanya mobile banking di tahun 2011 

sampai tahun 2012. 
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Tabel 1.1 

DPK, NPL, BOPO, ROA Pada Bank Persero 

Sebelum adanya Mobile Banking 

Ratio (%) 2006 2007 2008 2009 2010 
DPK  
(dalam nominal) 480,394 571,008 669,827 783,384 894,405 

NPL 10,70 6,50 3,74 3,46 2,80 

BOPO 97,05 90,68 89,92 92,35 88,23 

ROA 2,22 2,76 2,72 2,71 3,08 

Sumber: data diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (2010) 

Berdasarkan table 1.1 diatas, rasio kinerja keuangan Bank Persero di 

Indonesia adalah sebagai berikut: DPK dari tahun 2006 ke tahun 2010 terus naik, 

yang menandakan bahwa bank persero mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat untuk menyimpan dananya sehingga DPK pada bank persero 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. NPL pada tahun 2006 ke tahun 2010 

mengalami penurunan yang berarti kredit pada bank persero berada pada posisi 

sehat karena pada tahun 2008 turun hingga dibawah 5%, sesuai dengan ketetapan 

Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa rasio NPL masing masing 

bank umum adalah sebesar 5%. Sedangkan BOPO dari tahun 2006 ke 2008 selalu 

menurun, namun memang ada sedikit kenaikan pada tahun 2009 tetapi di 2010 

turun kembali. Keadaan yang fluktuatif namun cenderung menurun ini 

menandakan bahwa biaya operasional ada dalam keadaan baik, karena secara 

keseluruhan biaya operasional lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan 

operasionalnya dimana hal ini berpengaruh pada laba yang akan ikut naik dan 

ROA bisa meningkat, dan ROA dari tahun 2006 sampai tahun 2010 cenderung 
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naik, walaupun sempat ada penurunan sedikit tetapi secara keseluruhan dalam 5 

tahun terakhir laba pada bank persero terjadi peningkatan. 

Tabel 1.2 

DPK, NPL, BOPO, ROA Pada Bank Persero 

Setelah adanya Mobile Banking 

Ratio (%) 2013 2014 2015 2016 2017 
DPK 
(dalam 
nominal) 3,663,968 4,114,420 4,413,056 4,836,758 5,829,209 

NPL 1,72 0,91 0,73 0,60 0,39 

BOPO 66,16 69,57 72,58 78,41 72,58 

ROA 3,87 3,75 3,31 2,77 2,98 

Sumber: data diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (2017) 

Di table 1.2 ini DPK, NPL, BOPO dan ROA setelah adanya mobile 

banking dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat cukup banyak 

rasio yang berubah. Seperti pada DPK, dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017 

terus naik setiap tahunnya. Hal ini berarti bank persero berhasil untuk terus 

memberi kepercayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mau menyimpan 

dananya di bank hingga menghasilkan kenaikan setiap tahunnya. Untuk NPL, dari 

tahun 2013 sampai tahun 2017 terjadi penurunan, kemungkinan besar hal ini 

terjadi karena pihak bank lebih mudah melakukan monitoring via digital, dan jauh 

lebih baik lagi dalam pemantauan kreditnya. Sementara itu BOPO dari tahun 2013 

mengalami kenaikan hingga tahun 2016. Hal ini bisa saja terjadi karena dengan 

dilakukannya pengadaan dan pembenahan mobile banking dari tahun 2011 sampai 

tahun 2012 dibutuhkan modal yang besar, namun setelah itu, di tahun 2017 BOPO 

mengalami penurunan dan mulai stabil. Begitu juga ROA yang mengalami 

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank..., Charissa Auvarda, Ak.-Ibs, 2018



6 
 

Indonesia Banking School 

 

penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016, yang kemungkinan besar terjadi 

karena pengeluaran modal yang besar untuk pengadaan mobile banking tersebut, 

namun dapat dilihat dari ROA dapat kembali naik di tahun 2017. 

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan berada 

di tengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana 

tersebut. Karena sumber modal yang berasal dari pihak luar selain bank. Semakin 

besar rasio ini menunjukkan semakin banyak pula nasabah yang menghimpun 

dananya kepada pihak bank. Sehingga dapat diartikan sebagai perluasan pangsa 

pasar bank seperti yang duingkapkan oleh Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono 

(2002 : 155) ”dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank 

dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak 

yang kelebihan dana dalam masyarakat.”  

Non Performing Loan (NPL) merupakan kemampuan bank dalam 

mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank 

(Rofiqoh & Purwohandoko, 2014). Hipotesis “bad luck” yang dikemukakan oleh 

Berger & Young (1997) Non Performing Loan (NPL) yang meningkat disebabkan 

oleh faktor- faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen seperti 

kondisi perekonomian yang menurun. NPL yang tinggi dapat menyebabkan 

perbankan tidak memiliki efisiensi operasional. Dengan kata lain, NPL 

berpengaruh terhadap efisiensi teknis perbankan. Berbagai penelitian terdahulu 

mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah banyak 

dilakukan. Pada beberapa penelitian terdahulu hasil uji pada rasio NPL dapat 
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dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio NPL 

sebelum dan setelah menerapkan E-Banking selain Mobile Banking.  Dimana 

dengan adanya E-banking nilai NPL akan cenderung turun karena bank dapat 

memprediksi resiko kredit melalui adanya E-Banking tersebut karena dengan 

adanya E-Banking telah memungkinkan bank untuk meningkatkan kumpulan data 

nasabah, dimana manajemen dapat membuat rekayasa keuangan yang dapat  

mengukur kelayakan kredit peminjam potensial dan untuk memprediksi risiko 

yang terkait dengan peminjam melalui mekanisme standar seperti pemeringkatan 

kredit. 

Menurut Frianto (2012:72) BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio 

efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. M. Anwar et al. (2012) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

efisiensi operasional bank di Indonesia di antaranya adalah total aset sebagai 

proksi dari ukuran bank, Return on Asset (ROA) sebagai proksi dari keuntungan 

bank, Non Performing Loan (NPL) sebagai proksi dari risiko kredit bank dan 

lainnya.  

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank..., Charissa Auvarda, Ak.-Ibs, 2018



8 
 

Indonesia Banking School 

 

Dalam pelayanan jasa, bank menerima pendapatan dalam bentuk fee, fee 

based income ini merupakan salah satu sektor pendapatan yang saat ini 

dikembangkan oleh perbankan. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank yang 

kemudian juga diperlukan izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 

perbankan di Indonesia. Untuk mendapatkan fee based income tersebut di dunia 

perbankan terdapat beberapa macam E-banking tergantung perantara apa yang 

digunakan oleh nasabahnya. 

Menurut Widowati & Suryono (2015), Return on Assets (ROA) digunakan 

untuk mengukur profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai pembina dan 

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah 

ROA, ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mamanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya (Dendawijaya, 2005). ROA merupakan rasio antara laba 

sesudah pajak terhadap total aset, semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, kerena tingkat pengembalian semakin besar 

(Rahmawati, 2010). 

Semakin berkembangnya zaman dan keperluan masyarakat, pelayanan dan 

fungsi dari bank juga turut berkembang. Bank tidak lagi hanya sebatas 

penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Tetapi bank juga telah 
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mengembangkan berbagai layanan untuk memudahkan kegiatan transaksi yang 

ada dalam masyarakat, salah satunya dengan adanya Mobile Banking. 

Mobile banking pada umunya disebut M-Banking yang merupakan sebuah 

sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan 

sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui 

perangkat mobile seperti telepon seluler. Mobile banking adalah sebuah layanan 

yang disediakan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagi 

fitur yang ada pada ponsel pintar (smartphone). Fasilitas mobile banking ini 

merupakan fasilitas dalam komunikasi yang bergerak dan diakses melalui telepon 

seluler berbasis GSM. Selintas layanan mobile banking ini serupa dengan layanan 

sms banking, namun pada kenyataannya mobile banking memiliki lebih banyak 

fitur dibandingkan dengan sms banking. Apabila menggunakan layanan sms 

banking, transaksi hanya dapat dilakukan menggunakan pesan singkat (SMS), 

maka dengan menggunakan layanan mobile banking nasabah dapat menggunakan 

fitur lain yang lebih canggih. Fitur ini dapat diakses melalui dua cara.  

1. Dengan menggunakan aplikasi dengan cara mengunduh aplikasi layanan 

mobile banking di app-store yang disediakan pada smartphone.  

2. Dengan mengakses melalui menu provider.  

M-Banking sendiri, memberikan cukup banyak keuntungan untuk PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan terus 

memaksimalkan potensi transaksi keuangan melalui platfom digitalnya 

yakni mobile banking dan Internet banking. Terlebih saat ini 92% transaksi 
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keuangan nasabah Mandiri dilakukan melalui platfom digital tersebut. Jadi, PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. akan lebih mendalami strategi distribution network 

pada efisiensi dan produktivitas dibandingkan  menambah terlalu banyak cabang 

lagi karena pola transaksi nasabah yang telah banyak bergeser ke platform digital. 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. meyakini, dengan perbankan digital, kontribusi 

dana murah akan semakin meningkat bagi perseroan. Dari sisi efisiensi, pihak PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. meyakini perbankan digital juga akan memangkas 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Penelitian ini sebagian besar mengacu pada Santosa, W. R., Susyanti, J., & 

Slamet, A. R. (2017). Dan, Ulfa, I. R., Djaelani, A. Q., & Salim, M. A. (2017). 

Tetapi penelitian ini berbeda pada objek yang di teliti, pada penelitian Ulfa, I. R., 

Djaelani, A. Q., & Salim, M. A. (2017) meneliti Internet Banking pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang memiliki hasil bahwa perbedaan 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan hanya pada rasio Return On Asset 

(ROA), namun jika dilihat dari rasio Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio laborcost, 

rasio efesiensi operasional, rasio Non Performing Loan (NPL) dan rasio Fee 

Based Income (FBI) memiliki hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan antara sebelum dan setelah penerapan Internet Banking. 

Santosa, W. R., Susyanti, J., & Slamet, A. R. (2017) meneliti SMS 

Banking pada Bank BRI yang memiliki hasil yang signifikan pada rasio Fee 

Based Income (FBI) dan rasio Return On Asset (ROA) terhadap kinerja keuangan 

namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada proxy rasio Dana Pihak 
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Ketiga (DPK), rasio Laborcost. Rasio Efesiensi operasional dan rasio Non 

Performing Loan (NPL)  sebelum dan selama menggunakan sms banking 

terhadap kinerja keuangan sebelum dan selama menggunakan sms banking pada 

Bank BRI. 

Untuk mengetahui pengaruh mobile banking terhadap kinerja keuangan 

Bank Mandiri, maka akan dilakukan analisis perbandingan antara kinerja 

keuangan sebelum dan kinerja keuangan sesudah penerapan fasilitas mobile 

banking. Yaitu dengan menggunakan lima tahun sebelum penerapan layanan 

mobile banking (2006, 2007, 2008,2009,2010) dan lima tahun selama penerapan 

layanan mobile banking (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Analisis kinerja 

keuangan akan ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi : menambah perolehan 

sumber dana (Rasio Dana Pihak Ketiga), menurunkan resiko kredit (rasio NPL), 

mengurangi biaya operasioanal (rasio laborcost dan efesiensi operasional) dan 

meningkatkan profitabilitas (rasio fee based income dan ROA).  

1.2. Identifikasi Masalah 

Perbankan di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengikuti 

perkembangan teknologi dan komunikasi. Maka dunia perbankan mulai 

berinovasi dengan memberikan inovasi baru yang dapat mempermudah nasabah 

agar dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Mobile 

banking yang sering disebut juga M-Banking merupakan sebuah sistem layanan 

dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan sejumlah transaksi 

keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile 
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seperti telepon seluler. Fasilitas mobile banking ini merupakan fasilitas dari bank 

dalam era modern. Dibalik kinerja keuangan atau kinerja perusahaan yang baik, 

banyak hal yang mungkin dilakukan perusahaan agar tujuannya itu tercapai. Salah 

satunya dengan mengadakan inovasi – inovasi yang membuat laba suatu 

perusahaan menjadi bertambah. Seperti berinovasi dengan menciptakan Mobile 

Banking.  

Di zaman yang semakin dinamis seperti saat ini, bank pun ikut semakin di 

tuntut untuk bisa melayani selama 1x24 jam, hal ini yang menjadi faktor 

pendukung perbankan untuk mengembangkan fasilitas baru seperti E-banking di 

era teknologi yang semakin maju seperti sekarang, salah satunya dengan 

menciptakan mobile banking. Mobile banking merupakan suatu tawaran baru dari 

bank untuk para nasabahnya yang menginginkan hal yang lebih efisien dan efektif 

dibandingkan dengan harus mengantri di bank. Self-service yang memungkinkan 

bank untuk memberikan layanan informasi dan dengan kenyamanan lebih melalui 

kecanggihan teknologi juga merupakan salah satu faktor terciptanya mobile 

banking. Dengan adanya mobile banking, dilihat dari sisi bank juga banyak 

keuntungan yang di dapat, seperti dengan memperoleh keuntungan dari fee based 

income, Biaya Operasional yang berkurang, DPK yang akan bertambah dan lain – 

lain, maka dari itu akan dilakukan pengukuran kinerja keuangan perbankan 

sebelum dan setelah adanya mobile banking dari beberapa aspek terkait dengan 

DPK (Dana Pihak Ketiga), NPL (Non Performing Loan), biaya operasional (rasio 

laborcost dan efisiensi operasional) dan profitabilitas (rasio fee based income dan 

ROA). Penelitian ini akan membahas apakah komponen – komponen diatas yang 
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mempengaruhi tingkat kinerja keuangan, sehingga dapat dikeetahui apakah 

dengan adanya mobile banking dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT. Bank 

Mandiri (persero) Tbk. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan yang 

terkait dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan mobile banking? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan rasio Non Performing Loan (NPL) PT. Bank 

Mandiri (persero) Tbk. sebelum dan setelah adanya mobile banking 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan pengurangan biaya operasioanal (rasio laborcost 

dan efesiensi operasional) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. sebelum 

dan setelah adanya mobile banking 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan peningkatan profitabilitas (rasio fee based income 

dan ROA). PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. sebelum dan setelah 

adanya mobile banking. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah, dimana terdapat keterbatasan peneliti yang 

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti keseluruhan. 

Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada variable-variabel tertentu yang dapat 

mempengaruhi Mobile Banking sebagai objek penelitian untuk mengukur 

kinerja keuagan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Variabel yang 

digunakan antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasional (rasio laborcost dan efisiensi operasional) dan 

Profitabilitas (Rasio Fee Based Income dan ROA). 

2. Periode penelitian ini adalah 5 tahun sebelum menerapkan Mobile 

Banking dan 5 tahun setelah menerapkan Mobile Banking. 

3. Sampel yang digunakan hanya 1 perusahaan, yaitu PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan 

dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya mobile banking 

terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk terkait 

dengan DPK (dana pihak ketiga)  

2. Mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya mobile banking 

terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang terkait 
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dengan rasio Non Performing Loan (NPL)  

3. Mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya mobile banking 

terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang terkait 

dengan biaya operasioanal (rasio laborcost dan efesiensi operasional). 

4. Mengetahui pengaruh sebelum dan setelah adanya mobile banking 

terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang terkait 

dengan meningkatkan profitabilitas (rasio fee based income dan ROA). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menilai 

kinerja keuangan perusahaan dari sisi E-Banking. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menerapkan 

teori yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja 

nyata serta sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School. 

3. Bagi Akademisi / Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar/acuan dalam penelitian 

sejenis pada waktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber pustaka 

yang dapat menambah wacana baru dan memberikan pemahaman yang lebih 

luas tentang E-banking pada suatu bank. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing  

tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS 

Bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka yang 

menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan digunakan 

oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga akan 

menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok 

pembahasan yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi objek penelitian, populasi dan sampel pada penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, definisi variable - 

variabel penelitian, teknik pengolahan dan analisa data, serta metode analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

Bank memang selalu dikaitkan dengan uang, akan tetapi dengan 

perkembangan teknologi yang ada, tidak jarang dalam melakukan transaksi 

perbankan, nasabah yang bersangkutan tidak pernah menyentuh bentuk fisik dari 

uang tersebut. Berbagai kegiatan perekonomian atau transaksi jual beli yang 

dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan jasa dari perbankan juga tercermin 

hal yang demikian. Sehingga walaupun fungsi utama dari bank tetap ada, namun 

penggunaan bentuk fisik dari uang sedikit demi sedikit telah berkurang.  

Telah banyak pengertian bank yang dikemukakan oleh berbagai pakar dan 

penulis. Berikut diantaranya:   

Menurut Kasmir (2012a), “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lain  

Sedangkan Dendawijaya (2008) mendefinisikan bahwa bank adalah suatu 

badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (idle 
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fund/surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana 

(deficit unit) pada waktu yang ditentukan. 

Taswan (2010) juga berpendapat, Bank adalah sebuah lembaga atau 

perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan 

dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 

kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

Dari berbagai pengertian bank di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya 

walaupun sudut pandang dalam memberikan pengertian bank berbeda-beda. Baik 

itu ada yang melihat bank dari segi penghimpun dana simpanan, penyalur kredit, 

mengedarkan uang, bahkan menyimpan benda-benda berharga. Namun secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang 

berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarkat yang kemudian disalurkan 

kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

2.1.1.2 Fungsi Perbankan  

Menurut UU No. 10 tahun 1998, Secara lebih spesifik terdapat 

fungsi bank yang sangat besar sekali bagi kehidupan masyarakat seperti : 

1. Agent of Trust : Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau 

kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila 

dilandasi oleh unsur kepercayaan. 
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2. Agent of Develpoment : Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, konsumsi, distribusi 

barang dan jasa. Mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi berkaitan dengan kegiatan pembangunan perekonomian 

masyarakat. 

3. Agent of Services : Selain dalam kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa-jasa 

perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa-jasa bank tersebut antara 

lain berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian 

jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

 

  Martono (2003) membagi fungsi Bank menjadi tiga, yaitu: 

menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; memberikan 

kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun 

berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; 

dan memberikan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang 

2.1.1.3 Jenis - Jenis Bank 

 Dalam buku ‘Memahami Bisnis Bank’ (2013, p. 8) yang diterbitkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri 

dari: 

a. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, bertugas mengatur kebijakan 

dalam bidang keuangan (moneter) dan pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. 
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b. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

c. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima 

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau 

bentuk yang lainnya. 

d. Bank Umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu, 

yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, 

pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan 

pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, 

pengembangan ekspor nonmigas, dan pembangunan perumahan. 

Sedangkan pada UU Perbankan no. 10/1998 (dalam Latumaerissa, 

2011: 147) Sistem Perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1  

Sistem Perbankan Indonesia menurut UU Perbankan No. 10/1998 
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2.1.1.4 Pendapatan Bank 

Berbagai kegiatan operasi dan pelayanan yang dilakukan oleh bank tidak 

lain juga bertujuan untuk memperoleh balas jasa atas apa yang telah diberikan 

kepada nasabahnya. Balas jasa inilah yang sering disebut sebagai pendapatan. 

Dari berbagai pendapatan tersebut, seperti pendapatan bunga, pendapatan 

provisi kredit, pendapatan komisi, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari 

transaksi bank baik yang merupakan kegiatan utama ataupun bukan, bank akan 

mendapat keuntungan. Bank memerlukan pendapatan dan keuntungan untuk 

menjamin keberlanjutan usahanya. Sama halnya seperti pada Supriyono (2012: 5) 

yang menyatakan tentang pos – pos keuntungan bank. 

 

Gambar 2.2 Pos – pos Keuntungan Bank 
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Choudhry (2011, p:17-18) mengatakan dalam bukunya bahwa pendapatan 

fee dihasilkan dari penjualan dan penyediaan layanan keuangan kepada 

pelanggan. Tingkat biaya dan komisi dikomunikasikan terlebih dahulu kepada 

pelanggan. Pendapatan fee yang dikenal sebagai pendapatan non-bunga, terpisah 

dari pendapatan perdagangan dan sangat baik untuk bank karena merupakan 

sumber pendapatan yang stabil yang tidak terkena risiko pasar. Hal tersebut juga 

menarik karena memberikan peluang bagi bank untuk melakukan cross-sell 

produk dan layanan baru kepada pelanggan yang sudah ada. Pendapatan fee ini 

merupakan diversifikasi dalam basis pendapatan bank. 

Seperti pada pengertian Fee Based Income menurut N.Lapoliwa 

(2000;195) Tujuan dari pemberian jasa–jasa ini selain untuk mengembangkan 

pangsa pasar bank juga untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk 

komisi. Selain itu, Karena pengertian fee based income merupakan pendapatan 

operasional non bunga maka unsure-unsur pendapatan operasional yang masuk 

kedalamnya adalah :  

1. Pendapatan  komisi  dan  provisi 

2. pendapatan  dari  hasil  transaksi  valuta  asing  atau  devisa 

3. pendapatan  operasional  lainnya. 

Dan menurut Hasibuan (2008), sumber pendapatan bank berasal dari:  

a. Bunga kredit yang disalurkan oleh bank yang bersangkutan; 

b. Ongkos-ongkos lain lintas pembayaran; 

c. Penjualan buku cek, bilyet giro, setoran, dan bilyet deposito; 
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d. Sewa safe deposit box; 

e. Komisi dan provisi; 

f. Jual beli valas; 

g. Penjualan inventaris yang telah disusut habis; 

h. Call money market; 

i. Agio saham; 

j. Dan lain-lain. 

2.1.1.5 Laporan Keuangan Bank  

 Martono (2002: 62-63) mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu bank yang melibatkan 

neraca dan laporan laba rugi. Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank 

secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan 

modal bank pada waktu tertentu. 

2) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan 

yang diperoleh dan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

3) Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

4) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode. 
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Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus 

disusun sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR tanggal 25 

Januari 1995 dan PSAK no 31 tentang Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa 

setiap bank di Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangannya ke Bank 

Indonesia dalam bentuk: laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, 

laporan semesteran, dan laporan tahunan. Adapun laporan keuangan bank tersebut 

terdiri dari:  

a. Neraca 

Neraca bank menggambarkan posisi keuangan bank pada titik waktu 

tertentu, termasuk sumber-sumber dana bank dan penggunaan dana bank. 

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak 

dikelompokkan menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin 

tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Setiap aktiva 

produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau 

penempatan bank dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk 

untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing 

aktiva produktif yang bersangkutan.  

b. Laporan komitmen dan kontijensi 

Laporan ini memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan 

kontigensi, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada titik waktu 

tertentu. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak 

dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan 

yang disepakati bersama dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban 

bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak 

terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Komitmen dan 
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kontijensi merupakan transaksi yang belum mengubah aktiva dan 

pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila 

persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. 

c. Laporan laba/rugi  

Perhitungan laba/rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat 

memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode 

tertentu. Laporan laba/rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (multiple 

step) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan 

utama bank dan kegiatan lainnnya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank 

antara lain wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban, unsur 

pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan beban yang berasal 

dari kegiatan operasional dan non operasional. 

d. Laporan arus kas  

Laporan arus kas mencerminkan laporan penerimaan dan penggunaan 

kas bank selama periode waktu tertentu. Laporan ini harus disusun 

berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek 

penting dari kegiatan bank dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi , 

investasi, dan pendanaan. 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan, bank 

juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa 

netto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan 

wali amanat, penitipan harta, dan penyaluran kredit pengelolaan. 
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2.1.2. Mobile Banking 

2.1.2.1 Pengertian Mobile Banking 

Perbankan di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengikuti 

perkembangan teknologi dan komunikasi. Dikutip dari artikel pada 

bisnis.liputan6.com bahwa berbeda dengan dulu yang mengharuskan nasabah 

menggunakan kartu SIM tertentu, kini mobile banking bisa dimanfaatkan dengan 

mengunduh aplikasinya di ponsel. Seperti halnya SMS banking, m-banking adalah 

layanan yang hanya bisa digunakan via ponsel. Sebagai pengaman transaksi, m-

banking biasanya menerapkan sistem OTP (one-time password) yang dikirim via 

SMS ke ponsel yang bersangkutan. Sistem ini juga hanya berfungsi pada kartu 

SIM yang telah didaftarkan.  

Menurut penelitian Ardi (2015) mobile banking pada umunya disebut M-

Banking yang merupakan sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan 

seperti Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses 

langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon seluler. Fasilitas 

mobile banking adalah sebuah fasilitas dari bank dalam era modern ini yang 

mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Fasilitas mobile banking ini 

merupakan fasilitas dalam komunikasi yang bergerak dan diakses melalui telepon 

seluler berbasis GSM dan menurut Sulistyarini (2012). mobile banking termasuk 

dalam salah satu bagian dari e-banking yang merupakan layanan informasi 

perbankan via wireless paling baru yang ditawarkan pihak bank dengan 

menggunakan teknologi hand phone untuk mendukung kelancaran dan 
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kemudahan kegiatan perbankan. Dengan mobile banking, nasabah tidak perlu lagi 

ke ATM ataupun ke bank untuk melakukan transaksi perbankan seperti 

mentransfer uang, cek saldo, ataupun pembayaran tagihan-tagihan (kecuali 

penarikan uang tunai). Penting bagi nasabah untuk mendapatkan kemudahan- 

kemudahan dalam memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi 

secara online terlebih bagi mereka yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. 

Selain itu, keunggulan dari mobile banking adalah keamanan user-id yang tidak 

setiap orang bisa mengetahuinya kecuali pemiliknya. Berdasarkan keunggulan 

yang dimiliki oleh mobile banking tersebut, pihak perbankan yakin dapat menarik 

minat nasabah dengan memberi layanan yang sejenis. Dalam telepon seluler, 

kemampuannya mampu bergerak (hal ini disebut dengan mobile) tanpa batas 

ruang dan waktu, juga memungkinkan manusia untuk berjalan dengan aktivitas 

yang sedang dijalankan seperti yang diungkapkan oleh Sunarto.  

Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini pada mobile banking 

telah menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi-

transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Mobile banking juga 

dipergunakan sebagai transaksi perbankan antara pihak bank dan nasabah dengan 

menggunakan smartphone. Banyak konsumen yang menggunakan mobile banking 

pada telepon seluler mereka karena mempermudah mereka dalam memberikan 

akses informasi yang cepat pada jumlah tabungan dan catatan transaksi. Dalam 

sistem mobile banking harus ada sistem mekanisme yang dapat menelusuri sistem 

mobile banking pada smartphone berjalan dengan baik dan lancar saat digunakan 

oleh nasabah-nasabah bank tersebut. 
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Kurniawan (2010) mengutip Cronin dalam bukunya Banking and Finance 

on the internet yang dipublikasikan oleh John Wilery and Sons, Canada, tahun 

1998 bahwa  ”The financial services application that enables financial 

institutions to offer traditional banking product and services such as checking, 

savings and money market accounts certificates deposit over the internet.” 

Yang jika diartikan secara bebas berarti aplikasi layanan jasa finansial 

yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet.  

Penerapan mobile banking pada perbankan juga dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional yang dilakukan antara bank dengan 

nasabahnya, karena akses yang tidak mengenal batas waktu dan tempat. Sehingga, 

adanya mobile banking ini dapat meningkatkan perolehan pendapatan bank.  

2.1.2.2 Tujuan Penerapan Mobile Banking 

Tujuan utama dari  Mobile Banking ini untuk mempermudah nasabah 

melakukan aktivitas perbankan tanpa harus menempuh cara tradisional, seperti 

mengunjungi kantor bank dan berurusan dengan petugas bank. Layanan Mobile 

Banking akan selalu terkait dengan rekening bank nasabah, sehingga setiap 

kegiatan perbankan akan terefleksi secara langsung. Dengan adanya 

layanan Mobile Banking, pola interaksi bank dan nasabah menjadi lebih fleksibel.  

 Menurut Manzoor, et al (2011), motif utama untuk mengadopsi e- banking 

adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah yang 
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telah ada. Dan secara tidak langsung akan menambah profitabilitas bank setelah 

transisi ke e-banking tersebut.  

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hernando dan 

Nieto (2005) ditemukan bahwa bank multichannel memilki profitabilitas yang 

lebih tinggi yang diperoleh melalui peningkatan pendapatan komisi, peningkatan 

biaya broker, dan pada akhirnya akan terjadi penurunan jumlah staf. 

Dari berbagai uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa tujuan bank dalam 

menerapkan jasa pelayanan berupa mobile banking adalah sebagai berikut:  

a. Menambah perolehan dana dari pihak ketiga. Pelayanan memuaskan yang 

diberikan oleh pihak bank kepada nasabah seperti berupa jasa mobile 

banking merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan 

dana pihak ketiga. Dengan kepuasan pelayanan dan rasa kepercayaan yang 

dimiliki masyarakat terhadap suatu bank, akan mempertahankan loyalitas 

nasabah terhadap bank tersebut dan menarik nasabah-nasabah baru 

sehingga pangsa pasar bank akan menjadi lebih luas. Dan akhirnya akan 

mengakibatkan bertambah pula sumber dana pihak ketiga yang dimiliki 

oleh bank yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan kredit yang akan 

disalurkan.  

b. Mengurangi biaya operasional. Meskipun pada awalnya dibutuhkan biaya 

investasi yang tidak sedikit untuk menerapkan sistem mobile banking pada 

sebuah bank. Akan tetapi efisiensi biaya akan terwujud setelah penerapan 

mobile banking tersebut.  
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c. Menurunkan tingkat risiko kredit bank. Karena, nasabah yang sudah 

tercatat menjadi debitur akan terpantau langsung setiap aktivitas 

rekeningnya, salah satunya transaksi yang dilakukan melalui Mobile 

Banking jadi jika seorang debitur terdeteksi gejala pembayarannya mulai 

memburuk, maka akan terindikasi Early Warning System lalu akan 

dilakukan tindak lanjut dan dengan adanya Mobile Banking nasabah juga 

dapat memantau seluruh dana pinjaman dan waktu jatuh tempo 

pembayarannya. Jadi, nasabah dapat membayar dana pinjaman tepat 

waktu. 

d. Meningkatkan profitabilitas bank. Dengan menggunakan layanan mobile 

banking bank dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif. Dan 

tentunya bank akan memperoleh balas jasa atas produk dan jasa yang telah 

diberikan. Pendapatan yang diperoleh bank dalam aspek ini dikategorikan 

dalam pendapatan fee based. Dengan penambahan pendapatan dari sumber 

fee based ini, maka akan mengakibatkan bertambahnya laba yang akan 

diperoleh oleh bank.    

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2014, p.2), arti dari kinerja keuangan, yaitu: “Kinerja 

keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan - aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan 

yang telah memenuhi standard an ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi  

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank..., Charissa Auvarda, Ak.-Ibs, 2018



32 
 

Indonesia Banking School 

 

Keuangan) stsu GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan lainnya. 

Sujarweni (2017, p.73) menyatakan tentang manfaat dari pengukuran kinerja 

keuangan, adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara 

keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi 

bagi perusahaan secara keseluruhan, 

3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang 

4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada 

khususnya. 

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

Untuk menyempurnakan fungsi dari laporan keuangan, maka perlu 

dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Agar manajer 

dapat menilai kedudukan perusahaan dan mengambil tindakan yang tepat untuk 

menjalankan kegiatan operasi perusahaan.  

Ada berbagai metode yang digunakan untuk melakukan analisis laporan 

keuangan. Dan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis rasio.
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Menurut Keown, et al., (2011), rasio keuangan adalah penulisan ulang data 

akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan keuangan perusahaan.    

Dari pernyataaan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah 

perbandingan antara angka satu dengan angka lainnnya dalam laporan keuangan. 

Hasil dari rasio keuangan ini akan memperlihatkan kondisi kesehatan perusahaan 

yang bersangkutan. Tidak hanya itu, dengan rasio keuangan ini maka efisiensi dan 

efektivitas manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan dapat terlihat.  

Informasi yang baik diperoleh dari berbagai kumpulan rasio. Adapun kategori 

rasio menurut Annisa (2015) yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan penerapan mobile 

banking oleh bank yaitu:  

1. Sumber Dana 

Dengan kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

bank dapat mengakibatkan jumlah nasabah yang terus bertambah, dan 

akhirnya akan menambah pula sumber dana pihak ketiga yang dimiliki 

oleh bank yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan kredit yang akan 

disalurkan. Adapun rasio yang digunakan adalah:  

.................................(1)
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2. Biaya Operasional 

Salah satu yang mencerminkan beban operasional bank adalah 

proksi terhadap beban pegawai. Yang diharapkan dengan penerapan 

mobile banking dapat menekan biaya operasional ini. Adapun rasio 

terhadap beban pegawai dirumuskan sebagai berikut:  

.........................................(2) 

Selain dapat menekan biaya operasional penerapan Mobile banking 

juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan. 

Maka dari itu, digunakan rasio efisiensi operasional untuk menilai efisiensi 

operasional perbankan. Yang secara matematis disajikan sebagai berikut:  

...................(3) 

Semakin besar laborcost dan efisiensi operasional yang 

dikeluarkan perusahaan, maka profit yang didapatkan semakin kecil. Dan 

itu berarti penerapan layanan mobile banking tidak memberikan efisiensi 

seperti yang diharapkan.  

3. Risiko Kredit 

 Untuk mengetahui tingkat risiko kredit bank dapat menggunakan 

  berbagai rasio. Dan Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit bank 

pada penelitian ini adalah rasio NPL (Non Performing Loan). Data NPL yang 

digunakan menggunakan NPL gross, yakni tanpa memperhitungkan penyisihan 
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yang dibentuk untuk mengantisipasi risiko kerugian. Rasio ini dihitung dengan 

rumus:    

.
...................(4)

 

4. Profitabilitas 

  Pendapatan yang diperoleh bank dengan menerapkan layanan jasa berupa 

mobile banking termasuk dalam pendapatan non bunga (fee based income). 

Pendapatan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah atas jasa-jasa 

keuangan yang telah diberikan kepadanya dari pihak perbankan. Semakin besar 

pendapatan non bunga maka semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh 

bank. Rasio dirumuskan sebagai berikut:    

…………(5) 

 Selain itu, digunakan rasio Return On Asset (ROA) untuk menunjukkan 

seberapa efisien manajemen untuk menggunakan asetnya dalam menghasilkan 

laba. Yang dirumuskan sebagai berikut:  

........................................(6) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Ulfa, I. R., Djaelani, A. Q., & Salim, M. A. 

(2017), dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Perbankan Tiga Tahun Sebelum dan Tiga Tahun Sesudah Penerapan 
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Internet Banking Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di 

BEI.” Sampel yang digunakan adalah Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan rentang waktu tiga tahun sebelum penerapan internet 

banking dan tiga tahun setelah penerapan internet banking. Penelitian ini 

dilakukan di Indonesia. Dengan variable dependen kinerja keuangan yang 

di teliti untuk penelitian ini adalah rasio DPK, NPL, ROA, Fee Based 

Income, rasio laborcost, dan rasio efesiensi operasional. Sedangkan 

variabel independen yang digunakan adalah Internet Banking. Analisis 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistic deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perbedaan yang 

signifikan hanya terdapat pada rasio Return On Asset, sedangkan pada 

variabel rasio Dana Pihak Ketiga, rasio Laborcost, rasio efesiensi 

operasional, rasio Non Performing Loan dan rasio Fee Based Income 

memiliki hasil yang tidak signifikan antara sebelum dan setelah penerapan 

internet banking. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu bank yang 

diteliti adalah Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan variabel 

dependen yang di ambil adalah E-Banking yang berbeda. 

Menurut penelitian Santosa, W. R., Susyanti, J., & Slamet, A. R. 

(2017). “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Selama 

Menggunakan SMS Banking (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero) Tbk.).” penelitian ini dilakukan pada Bank BRI dan 

menggunakan SMS Banking sebagai salah satu E-Banking yang dipilih, 

dan menggunakan rentang waktu tahun 2004 - 2006 sebelum adanya SMS 
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Banking dan tahun 2008 – 2010 selama penggunaan SMS 

Banking. Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan terkait 

rasio DPK, rasio NPL, rasio Laborcost, rasio efesiensi operasional, rasio 

Fee Based Income, rasio ROA. Hasil dari penelitian ini adalah dimana 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio Dana Pihak Ketiga, 

rasio Laborcost, rasio efesiensi operasional, dan rasio Non Performing 

Loan sebelum dan selama adanya SMS Banking, tetapi pada rasio Fee 

Based Income dan rasio Return On Asset terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keungan sebelum dan selama adanya SMS 

Banking. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu  sampel pada 

Bank BRI, rentang waktu tahun 2004-2006 sebelum adanya SMS Banking 

dan tahun 2008 – 2010 selama penggunaan SMS Banking, dan E-banking 

yang dipilih sebagai variablel independen adalah SMS Banking. 

Penelitian yang dilakukan Kurniawan, R. (2010). Dengan judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Sebelum dan Setelah 

Penerapan Internet Banking” Menganalisis variable dependen kinerja 

keuangan terkait dengan ROI, ROE, dan ROA dengan variable independen 

Internet Banking sebagai E-Banking yang dipilih untuk diteliti, dan 

menggunakan populasi 7 bank besar di Indonesia dengan rentang waktu 

2001 – 2004, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif. penelitian ini menunjukkan hasil yang baik 

karena adanya peningkatan pada rasio keuangan, tetapi masih belum 
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signifikan walaupun perhitungan rata-rata tingkat kinerja keuangan 

menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa bank setelah penerapan 

Internet Banking, pada pengujian t-test menunjukkan hasil yang berbeda 

yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan 

sebelum dan setelah adanya Internet Banking. Perbedaan dalam penelitian 

penulis yaitu penulis tidak menggunakan rasio keuangan ROI dan ROE, 

penelitian dilakukan pada 7 bank besar di Indonesia dengan rentang waktu 

2001 – 2004 selama penggunaan Internet Banking. dan E-banking yang 

dipilih sebagai variablel independen adalah Internet Banking. 

Malhotra, P., & Singh, B. (2009) yang berjudul “The Impact of 

Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience”. 

Penelitian ini menganalisis perbedaan kinerja keuangan setelah dan 

sebelum adanya internet banking dengan periode selama Juni 2007 pada 

bank – bank yang ada di India, dimana variable dependen kinerja 

keuangan pada rasio keuangan yang di teliti adalah Profitabilitas (ROA, 

ROE & NPA) dan biaya operasional dengan variable independen internet 

banking sebagai E-Banking yang dipilih. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa internet banking tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, tetapi Internet banking memiliki 

dampak negatif dan signifikan pada profitabilitas dan internet banking 

memiliki dampak negatif dan signifikan pada risiko. Perbedaan pada 

penelitian penulis adalah sampel yang diambil adalah bank-bank yang 
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berada di India yang memiliki fasilitas Internet Banking dan 

periode yang di ambil hanya satu bulan yaitu, Juni 2007. 

Sumra, S. H., Manzoor, M. K., Sumra, H. H., & Abbas, M. (2011) 

dengan judul “The Impact of E-Banking on the Profitability of Banks: A 

Study of Pakistani Banks” yang menganalisis pengaruh variable 

independen E-Banking terhadap kinerja keuangan terkait dengan 

profitabilitas bank dengan laborcorst sebagai salah satu variabel yang 

diteliti pada pada 12 bank dari 3 kota yang berada di Negara Pakistan yaitu 

Habib Bank Limited, United Bank Limited, National Bank of Pakistan, 

Muslim Commercial Bank, Bank Al-Falah, Askari Bank Limited, Faysal 

Bank Limited, Saudi Pak Bank, Meezan Bank, Silk Bank, Khushali Bank 

and Bank Al-Habib Limited dan berbentu kualitatif. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa E-banking pada bank di pakistan memiliki hasil 

yang signifikan terhadap profitabilitas bank dan laborcost. Perbedaan 

dengan penelitian penulis yaitu penelitian Sumra, Manzoor, Sumra, dan 

Abbas (2011) ini berbentuk kualitatif dan dilakukan di 12 bank dari 3 kota 

yang berada di Negara Pakistan. 

Penelitian Mutua, R. W. (2013) yang berjudul “Effects of Mobile 

Banking on the Financial Performance of Commercial Banks in Kenya”. 

Menganalisis efek dari adanya mobile banking terhadap kinerja keuangan 

Perbankan di bank-bank komersial di Kenya dengan periode 2007-2011 

penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif 
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antara mobile banking dan kinerja keuangan dari bank – bank yang 

berada di Kenya. Menggunakan ROA, ROE, NIM, CAMEL sebagai 

variabel yang diteliti dari kinerja keuangan dengan variable independen 

mobile banking sebagai E-Banking yang dipilih dari bank-bank komersial 

yang berada di Kenya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis 

tidak menggunakan ROE, NIM, dan CAMEL, periode penelitian yaitu 

2007-2011, dan dilakukan di seluruh bank komersial yang memiliki 

fasilitas mobile banking yang berada di Kenya. 

Kathuo, S. M. (2015) meneliti “Effect of Mobile Banking on the 

Financial Performance of Banking Institutions in Kenya” melakukan 

analisis efek dari mobile banking terhadap intitusi perbankan yang berada 

di Kenya, rasio keungan untuk kinerja keuangan yang digunakan adalah 

ROA dan ROE dengan variable independen mobile banking sebagai E-

Banking yang dipilih. Sampel penelitian ini juga menggunakan 42 bank 

komersil berlisensi yang beroperasi di Kenya yang memiliki fasilitas 

mobile banking yaitu ada 57% dari populasi yang di targetkan dengan 

sampling acak. Penelitian ini menggunakan analisis regeresi berganda dan 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mobile Banking berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan bank di Kenya. karena dengan 

adanya mobile banking layanan perbankan lebih efisien, maka dari itu 

dapat meningkatkan kinerja keuangan. sampel pada penelitian ini diambil 

dari 42 bank komersil di Kenya dengan periode Desember 2014. 

perbedaanya dengan peneletian penulis adalah penulis tidak menggunakan 
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ROE sebagai rasio keuangan, penelitian ini juga menggunakan 42 

bank komersil di Kenya yang memiliki fasilitas mobile banking dan hanya 

menggunakan periode waktu satu bulan, yaitu pada Desember 2014. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. PENELITI Variable 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Ike Roudhotul 

Ulfa, Abdul 

Kodir Jaelani, M. 

Agus Salim 

(2017) 

Rasio keuangan: 

rasio DPK, NPL, 

ROA, Fee Based 

Income, rasio 

laborcost, rasio 

efesiensi 

operasional 

 

hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

perbedaan yang signifikan hanya ada pada 

rasio Return On Asset, namun pada variabel 

rasio Dana Pihak Ketiga, rasio Laborcost, 

rasio efesiensi operasional, rasion Non 

Performing Loan dan rasio Fee Based 

Incomememiliki hasil yang tidak signifikan 

antara sebelum dan setelah penerapan internet 

banking. 

sampel pada penelitian 

ini yaitu Internet 

Banking pada Bank 

yang terdaftar di BEI, 

tiga tahun sebelum 

penerapan internet 

banking dan tiga tahun 

setelah penerapan 

internet banking 

2. Wilda 

Rahmadhani 

Santosa,  

Jeni Susyanti,   

Afi Rachmat 

Slamet (2017) 

Rasio keuangan: 

rasio DPK, rasio 

NPL, rasio 

Laborcost, rasio 

efesiensi 

operasional, rasio 

Fee Based 

Income, rasio 

ROA 

 

hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio 

Dana Pihak Ketiga, rasio Laborcost, rasio 

efesiensi operasional, dan rasio Non 

Performing Loan, tetapi pada rasio Fee Based 

Income dan rasio Return On Asset terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keungan sebelum dan selama menggunakan 

SMS Banking. 

sampel pada penelitian 

ini yaitu SMS Banking 

pada bank BRI tiga 

tahun sebelum 

menggunakan sms 

banking 

(2004,2005,2006) dan 

tiga tahun selama 

menggunakan sms 

banking 

(2008,2009,2010) 

3. Reza 

Kurniawan 

(2014) 

Rasio 

keuangan: 

ROI, ROE, 

ROA dan EVA 

 

 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang 

baik karena adanya peningkatan pada 

rasio keuangan, tetapi masih belum 

signifikan walaupun perhitungan rata-

rata tingkat kinerja keuangan 

menunjukkan adanya peningkatan 

pada beberapa bank setelah penerapan 

Internet Banking, tetapi pada 

pengujian t-test menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kinerja keuangan 

sebelum dan setelah adanya Internet 

Banking. 

sampel pada 

penelitian ini adalah 

7 bank besar di 

Indonesia yaitu: BII, 

BCA, Bank Lippo, 

Bank Niaga, Bank 

Permata, Bank 

Danamon, dan Bank 

Mandiri dengan 

rentang waktu 2001-

2004 

Sumber: diolah oleh penulis, 2018 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pooja 

MALHOTRA, 

Balwinder SINGH 

(2009) 

Profitability 

(operating 

efeciency & 

financing) 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet 

banking tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan, tetapi Internet banking memiliki 

dampak negatif dan signifikan pada profitabilitas 

dan internet banking memiliki dampak negatif dan 

signifikan pada risiko. 

sampel yang diambil pada 

penelitian ini adalah bank-

bank di India yang memiliki 

fasilitas Internet Banking 

dengan periode juni 2007 

5 Sumra, Sana 

Haider et al,. 

(2011). 

Profitabilitas 

bank, laborcost 

penelitian ini menunjukkan hasil bahwa E-banking 

pada bank di pakistan memiliki hasil yang 

signifikan terhadap profitabilitas bank dan 

laborcost 

penelitian ini berbentuk 

kualitatif dan mengambil 

sampel pada 12 bank dari 3 

kota di Pakistan 

6 Rachel W Mutua 

(2013) 

ROA penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara mobile banking dan 

kinerja keuangan dari bank bank di Kenya 

Sampel pada penelitian ini 

adalah bank-bank komersial 

di Kenya dengan periode 

2007-2011 

7 Kathuo Solomon 

Munyoki (2015) 

ROA hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Mobile Banking berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan bank di Kenya. karena dengan 

adanya mobile banking layanan perbankan lebih 

efisien, maka dari itu dapat meningkatkan kinerja 

keuangan 

sampel pada penelitian ini 

diambil dari 42 bank 

komersil di Kenya dengan 

periode Desember 2014 

Sumber: diolah oleh penulis, 2018 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian yang menguji 

kembali pengaruh Mobile Banking terhadap Kinerja Keungan PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Penilaian Kinerja Keuangan ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan dari sebelum dan setelah diterapkannya 

mobile banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Manzoor, et al., 

(2011) mengungkapkan bahwa motif utama untuk mengadopsi e- banking 

adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah 

yang telah ada. Dan secara tidak langsung akan menambah profitabilitas 

bank setelah transisi ke e-banking tersebut. Rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan disini adalah Rasio Dana Pihak Ketiga, 

rasio Non Performing Loan (rasio NPL), biaya operasioanal (rasio laborcost 

dan efesiensi operasional) dan rasio profitabilitas (rasio fee based income 

dan ROA) 

Pada penelitian sebelumnya Ulfa, I. R., Djaelani, A. Q., & Salim, M. 

A. (2017) memiliki hasil bahwa perbedaan yang signifikan hanya terdapat 

pada rasio Return On Asset, sedangkan pada variabel rasio Dana Pihak 

Ketiga, rasio Laborcost, rasio efesiensi operasional, rasio Non Performing 

Loan dan rasio Fee Based Income memiliki hasil yang tidak signifikan 

antara sebelum dan setelah penerapan internet banking. Sedangkan pada 

penelitian Santosa, W. R., Susyanti, J., & Slamet, A. R. (2017) memiliki 

hasil dimana pada rasio Fee Based Income dan rasio Return On Asset 

terdapat perbedaan yang signifikan tetapi tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada rasio Dana Pihak Ketiga, rasio Laborcost, rasio efesiensi 

operasional, dan rasio Non Performing Loan sebelum dan selama adanya 
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SMS Banking.  

Meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh pihak bank dengan 

memberikan fasilitas seperti mobile banking akan memberikan kepuasan 

tersendiri terhadap nasabah, sehingga dapat menambah banyak kepercayaan 

nasabah untuk beralih ke bank tersebut. Sehingga dengan begitu dapat 

menambah sumber dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank, yang akan 

digunakan untuk pembiayaan kredit yang akan disalurkan kembali. DPK 

(Dana Pihak Ketiga) yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan RI 

No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Dengan 

diterapkannya mobile banking diharapkan terjadi perbedaan yang signifikan 

terhadap Dana Pihak Ketiga. Maka hipotesis yang akan diajukan adalah: 

Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan yang terkait dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan 

mobile banking 

Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan DPK (Dana Pihak Ketiga) pada PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan mobile 

banking. 

Laborcost memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas. 
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Semakin besar Laborcost yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

perbankan, maka profit yang didapatkan oleh perusahaanpun akan kecil.    

berbeda dengan efisiensi operasional yang justru memiliki hubungan yang 

positif dengan profitabilitas. Semakin besar efisiensi operasional yang 

dikeluarkan oleh perusahaan perbankan, maka profit yang didapatkan oleh 

perusahaan tersebut juga akan semakin besar. Dengan diterapkannya 

mobile banking diharapkan terjadi penurunan yang signifikan pada 

laborcost dan  kenaikan pada efesiensi operasional. Maka dari itu penulis 

mengajukan hipotesis: 

Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan yang terkait dengan pengurangan biaya operasioanal 

(rasio laborcost dan efesiensi operasional) pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan mobile banking 

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan pengurangan biaya operasioanal (rasio 

laborcost dan efesiensi operasional) pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan mobile banking. 

 

Rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko kredit bank 

dalam penelitian ini adalah Rasio NPL (Non Performing Loan). Semakin 

besar rasio ini akan semakin menunjukkan bahwa dengan adanya mobile 
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banking, bank tidak memiliki kenaikan kinerja keuangan yang signifikan, 

Dengan diterapkannya mobile banking diharapkan adanya penurunan 

terhadap risiko kredit atau NPL (Non Performing Loan). Maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan yang terkait dengan rasio NPL (Non Performing Loan) 

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebelum dan setelah 

menerapkan mobile banking 

 

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan rasio NPL (Non Performing Loan) pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebelum dan setelah menerapkan 

mobile banking 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio 

ini berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan itu sendiri. 

Jika rasio ini meningkat saat mobile banking sudah di terapkan, berarti 

mobile banking berpengaruh terhadap ROA pada bank tersebut. Begitu 

juga dengan Fee based income, Fee based income (FBI) adalah 

pendapatan provisi, fee atau komisi yang diterima bank dari pemasaran 

produk atau transaksi jasa perbankan yang dibebankan kepada nasabah 
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yang berkaitan dengan produk dan jasa bank yang digunakan nasabah 

tersebut. Dengan diterapkannya mobile banking, diharapkan terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap ROA dan FBI, yang berarti terjadi 

peningkatan pada profitabilitas bank. Maka hipotesis yang akan diajukan 

adalah: 

Ho4: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan yang terkait dengan peningkatan profitabilitas (rasio fee 

based income dan ROA) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

sebelum dan setelah menerapkan mobile banking. 

Ha4: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

yang terkait dengan peningkatan profitabilitas (rasio fee based 

income dan ROA) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebelum 

dan setelah menerapkan mobile banking. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 

sebelum dan setelah adanya mobile banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. dengan periode tahun 2006 sampai 2010 sebelum adanya mobile banking 

dan tahun 2013 sampai 2017 setelah adanya mobile banking. Analisis terhadap 

kinerja keuangan dalam penelitian ini akan ditinjau dari berbagai aspek yang 

berdasar pada tujuan dari penerapan mobile banking itu sendiri, meliputi 

pertumbuhan sumber dana (Dana Pihak Ketiga), efisiensi operasional, risiko 

kredit dan profitabilitas. Sumber data penelitian ini diperoleh secara online, 

manual, maupun kombinasi keduanya dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(http://www.idx.co.id).  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut (Sugiyono, 2010: p.15) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitathif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung secara langsung, dimana informasi atau penjelasannya dinyatakan 

dengan bilangan atau berbentuk angka  

Selain itu, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang 

didapat secara tidak langsung dan dikumpulkan dari data yang sudah ada, yang 

berupa laporan keuangan tahunan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang 
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diperoleh dari website Direktori Bank Indonesia yaitu http://www.idx.co.id. 

Karena awal penerapan mobile banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

dimulai pada tahun 2011 dan penyempurnaan sampai tahun 2012 maka laporan 

keuangan yang dibutuhkan yaitu pada tahun 2006 sampai tahun 2010 (sebelum 

penerapan) dan tahun 2013 sampai tahun 2017 (setelah penerapan) mobile 

banking. 

 

3.3 Variabel dan Operasional Variabel 

Sekaran dan Bougie (2010, p.69) mendefinisikan variabel sebagai segala 

sesuatu yang dapat berbeda atau bervariasi nilainya. Selain itu, nilai-nilai dari 

variabel tersebut dapat berbeda pada berbagai waktu dengan objek yang sama, 

atau pada saat yang sama dengan objek yang berbeda. 

Pada dasarnya variabel dependen atau variabel terikat (Y) yang diteliti dalam 

penelitian ini merupakan kinerja keuangan. Pada kinerja keuangan tersebut 

penulis menggunakan kinerja keuangan yang terkait dengan dengan DPK (Dana 

Pihak Ketiga), biaya operasional (rasio laborcost dan efesiensi operasional), NPL 

(Non Performing Loan), dan profitabilitas (rasio fee based income dan ROA); dan 

menggunakan variabel independen atau variabel bebas yaitu Mobile Banking 

untuk mendapatkan model penelitian dan hasil analisis yang lebih baik. 

3.3.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Sekaran dan Bougie (2010, p.70) mengungkapkan bahwa analisis variabel 

dependen, adalah untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah dari yang 

sedang di teliti. untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik dalam penghitungan dan 
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mengukur variabel dependen, serta variabel lain yang mempengaruhi variabel ini. 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan. 

Menurut Ika Lestari & Sugiharto (2007), Kinerja bank secara umum merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja 

keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode 

tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dananya.Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini dikaitkan dengan DPK 

(Dana Pihak Ketiga), biaya operasional (rasio laborcost dan efesiensi 

operasional), NPL (Non Performing Loan), dan profitabilitas (rasio fee based 

income dan ROA); kinerja keuangan tersebut dihitung untuk mengetahui: 

3.3.1.1 Sumber Dana 

kepuasan layanan nasabah dan rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat 

terhadap suatu bank, yang akan berdampak pada sumber dana pihak ketiga 

yang dimiliki oleh bank yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan kredit 

yang akan disalurkan. Adapun rasio yang digunakan adalah (Sukma, 2013):  

 

3.3.1.2 Biaya Operasional 

Salah satu yang mencerminkan beban operasional bank adalah proksi terhadap 

beban pegawai. Yang diharapkan dengan dilakukannya penerapan mobile banking 

dapat menekan biaya operasional ini. Adapun rasio terhadap beban pegawai 

adalah sebagai berikut:  
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Selain dapat menekan biaya operasional dengan penerapan Mobile 

banking juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan. 

Semakin besar laborcost dan efisiensi operasional yang dikeluarkan perusahaan, 

maka profit yang didapatkan semakin kecil. Maka dari itu, digunakan rasio 

efisiensi operasional untuk menilai efisiensi operasional perbankan, sebagai 

berikut:  

 

3.3.1.3 Risiko Kredit 

  Untuk mengetahui tingkat risiko kredit bank dapat menggunakan 

berbagai rasio. Dan Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit bank 

pada penelitian ini adalah rasio NPL (Non Performing Loan). Rasio ini dihitung 

dengan rumus (PRES BI. 2013, p.447):    

 

 

3.3.1.4 Profitabilitas 

  Fee Based Income ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh nasabah 

atas jasa-jasa keuangan yang telah diberikan kepadanya dari pihak perbankan. 

Semakin besar pendapatan non bunga maka semakin besar pula pendapatan yang 

diterima oleh bank.  
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Rasio dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.6/ 23./DPNP. 2014, p.3):  

 

Penggunaan rasio ROA sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan 

pada penelitian ini karena, ROA merupakan salah satu teknik pengukuran kinerja 

keuangan yang bersifat menyeluruh (Comprehensive), selain dapat mengukur 

profitabilitas, ROA dinilai dapat menggambarkan seberapa efisien manajemen 

dan ke efektifan perusahaan dalam megelola asetnya untuk mendapatkan laba 

yang besar. Perumusan atas Return on Asset (ROA) adalah sebagai berikut, 

(Wahyudin & Solikhah, 2017):    

 

 

 

3.3.2 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau 

variabel terikat (Sugiyono, 2012:39). Penelitian ini menggunakan mobile 

banking sebagai variabel bebas. 

Mobile Banking  ini dipilih karena peneliti melihat pada “Bijak Ber-

Electronic Banking” yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2015, p.22) 

mobile banking adalah salah satu layanan perbankan yang banyak digunakan 

oleh nasabah dan selalu mengalami kenaikan dari transakinya di setiap tahun, 
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dilihat dari tahun 2012 sampai ke tahun 2014, hal ini terjadi karena mobile 

banking merupakan salah satu perangkat yang mudah dan dapat diakses 

langsung melalui telepon selular/handphone yang sudah berbasis smartphone 

dan juga dapat membantu nasabah dalam pelayanan perbankan dimana saja dan 

kapan saja selama 24 jam di setiap harinya. Secara tidak langsung, di setiap 

transaksinya nasabah memberikan fee dari jasa-jasa keuangan yang telah 

diberikan dari layanan mobile banking tersebut. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Formulasi 

Skala 

Pengukur

an 

Variabel Dependen 

1 

Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK) 

(X1) 

Sumber modal yang 

berasal dari pihak luar 

selain bank. Semakin 

besar rasio ini 

menunjukkan semakin 

banyak pula nasabah 

yang menghimpun 

dananya kepada pihak 

bank pihak bank.  

 

Rasio 

2 

Laborcost 

(X2) 

Mengukur 

perbandingan besarnya 

beban personalia 

terhadap total aset 

yang dimiliki bank. 

 

 

Rasio 

3 

Efisiensi 

operasional 
(X3) 

Mengukur 

Tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank 

dalam melakukan 

kegiatan operasional. 

 

Rasio 

 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Definisi Formulasi 

Skala 

Pengu

kuran 

Variabel Dependen 

4 

Non 

Perform-ing 

Loan 

(NPL) 

(X4) 

 

Digunakan untuk melihat 

seberapa besar tingkat 

kredit bermasalah yangtelah 

disalurkan oleh bank. 

Semakin tinggi nilai NPL 

maka semakin tinggi pula 

risiko kredit yang dihadapi. 

 

 

Rasio 

5 

Fee Based 

Income 

(FBI) 

(X5) 

Merupakan keuntungan 

yang didapat dari transaksi 

dalam jasa-jasa bank. 

 

Rasio 

6 

Return On 

Asset (ROA) 

(X6) 

Menggambarkan 

kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba 

dari seluruh aktiva yang 

dipergunakan 
 

Rasio 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Kepustakaan 

Penelitian ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap 

literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian 

terdahulu.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang 

telah tersedia atau terpublikasi di media (internet) yaitu berupa laporan 

tahunan (annual report) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebelum 

diterapkannya mobile banking dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 

setelah diterapkannya mobile banking yang dapat diakses melalui website 

www.idx.co.id. 

3. Wawancara 

Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam setelah melakukan pengolahan data untuk meyakinkan hasil 

dari penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara yang digunakan dalam 
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penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis 

dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan 

kinerja keuangan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking yang dilakukan dengan uji statistik melalui 

pengolahan data dengan menggunakan SPSS for Mac versi 23.  

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam menganalisis   data, 

sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai mengenai keadaan keuangan 

bank yang bersangkutan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai rasio 

keuangan. Variabel independennya diukur menggunakan skala rasio. Kemudian 

dilakukan analisis terhadap rasio keuangan tersebut. Di mana rasio yang diteliti 

tersebut merupakan perbandingan antara rasio sebelum dan setelah bank yang 

bersangkutan menerapkan mobile banking. 

3.5.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah alat uji variabel yang digunakan untuk menguji 

apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak pengujian ini dilakukan dengan 

one sample kolmogorov-smirnov. Uji statistik one sample kolmogorov-smirnov 

dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan 

pengujian dengan menggunakan grafik. Penentuan normal tidaknya data 
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ditentukan dengan cara, apabila hasil signifikansinya lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang sudah ditentukan (≥0,05) maka H0 diterima maka data tersebut 

berdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai 

signifikansi (< 0,05) H0 ditolak maka data tersebut berdistribusi tidak normal.  

3.5.3 Uji Hipotesis 

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang 

paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis dan pengujian hipotesis yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik komparatif. 

Analisis statistik komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired 

sample t-test jika data berdistribusi normal dan jika data tidak berdistribusi normal 

maka digunakan wilcoxon signed rank test.  

3.5.3.1 Paired Sample T-Test 

Tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua 

kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain, apakah kedua kelompok 

tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara 

signifikan. Pada paired sample t-test hipotesis ini yang diuji adalah h1 

sampai h4. Menurut (Ghozali, 2016. p.66) Paired sample t test merupakan 

uji beda dua sampel berpasangan, sampel berpasangan merupakan subjek 

yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda, alat uji variabel ini 

digunakan apabila sampel berdistribusi normal. Langkah – langkah 

pengujian dari uji t, adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan setelah  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2. Menghitung d rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut 

dan menghitung total selisih kuadrat. 

3. Mencari standar deviasi (sd) dan menghitung rumus t 

4. Menghitung dengan menggunakan software spss 

5. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah: 

 Jika probibabilitas < 0,10, maka H0 ditolak, artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

sebelum dan setelah penerapan mobile banking.    

 Jika probibabilitas > 0,10, maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

sebelum dan setelah penerapan mobile banking.    

 

3.5.3.2 Wilcoxon Signed Rank Test 

Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk menganalisis hasil-

hasil pengamatan yang berpasangan. dari dua data apakah berbeda atau 

tidak, antara sebelum atau sesduah adanya perlakuan tertentu.   menurut 

Wikipedia, The Wilcoxon signed-rank test adalah uji hipotesis statistik 

non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel terkait, 

sampel yang cocok, atau pengukuran berulang pada sampel tunggal untuk 

menilai apakah rerata populasi mereka berbeda. Ini dapat digunakan 

sebagai alternatif ketika populasi tidak dapat diasumsikan terdistribusi 

secara normal. Uji ini menguji hipotesis h1 sampai h4, dengan 

menggunakan tingkat signifikasi: 
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 Jika probibabilitas < 0,10, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan 

mobile banking.    

 Jika probibabilitas > 0,10, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan setelah 

penerapan mobile banking.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Sejarah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

 Menurut Wikipedia, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (IDX: BMRI) adalah 

bank yang berkantor pusat di Jakarta, dan merupakan bank terbesar di 

Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 

2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank 

milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara 

(BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan 

Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

a. Pra-penggabungan 

Sejarah keempat Bank (BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo) tersebut 

sebelum bergabung menjadi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dapat ditelusuri lebih 

dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank nasional tersebut telah turut membentuk 

riwayat perkembangan dunia perbankan Indonesia, dan masing-masing telah 

memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

1) Bank Dagang Negara 

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di 

Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai 

Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia 

(Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi 
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Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank 

dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah 

Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. 

2) Bank Bumi Daya 

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang 

bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale 

Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada 

tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga 

dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan 

operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan 

ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara 

Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya. 

3) Bank Ekspor Impor Indonesia 

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari 

perusahaan dagang Belanda N.V. Nederlansche Handels Maatschappij 

yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di 

sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi 

perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 

perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank 

Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonesia Unit II 

dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara. Indonesia 

Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi BankExim, bank 

Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. 
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4) Bank Pembangunan Indonesia 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri 

Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi 

Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor 

ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. 

Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN 

kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo 

ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan 

jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi 

dan pariwisata. 

b. Pasca-penggabungan 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat 

bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan 

tahun 1999. Setelah selesainya proses merger, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan 

pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan 

melalui iklan dan promosi. 

 

Pada Maret 2005, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. mempunyai 829 

cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. 

Selain itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. mempunyai sekitar 2.500 ATM dan 

tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan 

AXA Mandiri. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen 
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merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor 

usaha, nasabah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bergerak dibidang usaha yang 

sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan ‘’’prudential banking’’’ & 

‘’’best-practices risk management’’’, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah 

melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan 

dilaksanakan dengan ‘’’four-eye principle’’’, di mana persetujuan kredit 

dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Sebagai bagian 

diversifikasi risiko dan pendapatan, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga 

berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 1999, porsi kredit kepada 

nasabah ‘’’corporate’’’ masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada 31 

Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 

42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, sedangkan 

porsi kredit kepada nasabah ‘’’corporate’’’ mencakup 43,86% dari total kredit. 

Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan 

tahun 2009, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sedang bersiap melaksanakan 

transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi 

Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. 

Pada Juni 2013, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah mempunyai 1.811 

cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia 

tanpa terkecuali, semakin menegaskan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai 

salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia. 
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4.2 Visi dan Misi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

4.2.1 Visi 

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu 

progresif 

4.2.2  Misi 

a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

b. Mengembangkan sumber daya manusia professional  

c. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder  

d. Melaksanakan manajemen terbuka  

e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan 

 

 

 

 

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank..., Charissa Auvarda, Ak.-Ibs, 2018



67 
 

Indonesia Banking School 

 

4.3 STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 

 

Gambar 4.1 STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
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4.4 Identitas Narasumber 

Selain dengan pengolahan data, penelitian ini juga menggunakan metode 

wawancara sebagai data pendukung. Untuk memperoleh hasil data dari 

wawancara, maka pada hari Selasa, 24 Juli 2018. Pukul 17.30 WIB, telah 

dilakukan wawancara terkait dengan masalah penelitian, di Kantor Bank Mandiri 

Jakarta Area Tebet Soepomo yang berlokasi di  Jl. Prof. Dr. Supomo SH No. 43, 

Tebet Barat, Tebet. Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12180 dengan narasumber 

Bapak Rizko yang merupakan Bisnis Development Representative pada divisi 

Area Transaction & Funding.  

 

4.5 Fitur Mobile Banking PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

 

Tabel 4.1 

No.  Layanan Internet Banking  PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. 

1.  Informasi Saldo  
  

2. Transfer  
  

3.  Payment Gateway  
  

4.  Kliring  
  

5. Trade services and finance  
_ 

6.  Penutupan Rekening  
_ 

7.  
Transaksi lainnya: 

 Rekening koran  
  

 Layanan debit  
_ 

 Layanan kartu kredit  
_ 
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 Pembelian pulsa prabayar  
  

 Help Desk/Contact Person  
_ 

 
Blokir Kartu ATM atau Kartu 

Kredit  _ 

 Registrasi Mobile Banking  
  

8 Top Up e-money 
  

    Sumber: diolah oleh penulis, 2018 

Gambar 4.2 

Tampilan Awal Mobile Banking  
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4.6 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mwngenai keadaan keuangan bank yang bersangkutan dengan melihat 

variabel-variabel dalam penelitian berdasarkan nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum (max), nilai minimum (min), nilai tengah (median) serta nilai 

standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Tabel 4.2 

Analisis Statitstik Deskriptif 

Sumber: diolah penulis dengan SPSS 23 (2018) 

 

a. Analisis Rasio DPK 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai minimum rasio DPK 

sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 0.723 nilai ini cenderung lebih 

kecil dibandingkan dengan setelah ada Mobile Banking yaitu 0.734. 

Sedangkan nilai maksimum sebelum Mobile Banking lebih besar 0.852 

dibandingkan dengan setelah adanya Mobile Banking yaitu sebesar 0.761. 

Rasio 
Sebelum M-Banking Setelah M-Banking 

Min Maks Mean Median Std.Dev Min Maks Mean Median Std.Dev 

DPK 0.72

3 

0.852 0.820

88 

0.84071 

 

0.054789 0.73

4 

0.761 0.7489

7 

0.74822 

 

0.012052 

Laborcost 0.01

1 

0.013 0.012

37 

0.01263 

 

0.000647 0.01

3 

0.014 0.0130

9 

0.01311 

 

0.000349 

Efesiensi 

Operasio- 

nal 

0.42

4 

0.535 0.473

33 

0.45725 

 

0.044306 0.42

4 

0.454 0.4396 0.44078 

 

0.012719 

NPL 0.02

5 

0.163 0.071

83 

0.05346 

 

0.056526 0.01

9 

0.040 0.0284

8 

0.02621 

 

0.009018 

FBI 0.19

4 

0.296 0.235

79 

0.23920 

 

0.040374 0.26

0 

0.289 0.2747

9 

0.27481 

 

0.013455 

ROA 0.00

9 

0.021 0.015

32 

0.01483 

 

0.004508 0.01

4 

0.026 0.0212

5 

0.02324 

 

0.004685 
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Rata – rata (Mean) sebelum Mobile Banking lebih besar 0.82088 

dibandingkan dengan setelah adanya Mobile Banking. Hal itu berarti 

bahwa setelah penerapan Mobile Banking terjadi penurunan rata -  rata 

pada Dana Pihak Ketiga. Sebelum penerapan Mobile Banking nilai 

mediannya sebesar 0.84071 lebih besar dari nilai meannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata – rata nilai DPK, PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk cenderung rendah karena nilai median yang lebih tinggi dari nilai 

meannya. Namun demikian, setelah diterapkannya Mobile Banking nilai 

mediannya sebesar 0.74822 lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean 

yang ada. Yang berarti bahwa nilai rata – rata DPK cenderung tinggi. 

Standar Deviasi sebelum, penerapan Mobile Banking sebesar 

0.054789 menunjukkan simpangan data yang relatif lebih kecil, karena 

nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya yaitu sebesar 0.82088. 

Standar Deviasi setelah Mobile Banking sebesar 0.012052 juga 

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai mean-nya 

yaitu sebesar 0.74897. kecilnya simpangan data ini menunjukkan bahwa 

data variabel rasio DPK cukup baik. Karena, tidak ada kesenjangan 

simpangan data yang terlalu besar dari variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) 

 

b. Analisis Rasio Laborcost 

Analisis Rasio Laborcost pada tabel analisis statistik diatas 

menunjukkan bahwa nilai minimum rasio laborcost sebesar 0.011 nilai ini 

lebih kecil dibandingkan setelah diterapkannya Mobile Banking  yaitu 

sebesar 0.013. Sedangkan nilai maksimum sebelum penerapan Mobile 
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Banking yaitu sebesar 0.013 yang juga lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai maksimum rasio laborcost setelah penerapan Mobile Banking. 

Sehingga rata – rata (Mean) rasio laborcost  sebelum penerapan Mobile 

Banking 0.01237, yang juga lebih kecil dibandingkan rata -  rata rasio 

laborcost setelah penerapan Mobile Banking yakni sebesar 0.01309. Ini 

berarti, bahwa setelah adanya Mobile Banking terjadi kenaikan pada biaya 

personalia. Sebelum penerapan Mobile Banking nilai median pada 

laborcost sebesar 0.01263 lebih besar dari nilai meannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata – rata nilai laborcost, PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk cenderung rendah karena nilai median yang lebih tinggi dari 

nilai meannya. Setelah diterapkannya Mobile Banking nilai mediannya 

sebesar 0.01311 yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean 

yang ada. Yang berarti bahwa nilai rata – rata laborcost masih tetap 

cenderung rendah. 

Standar Deviasi sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 

0.000647 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya 

yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pada rasio laborcost yang 

ada sebelum penerapan Mobile Banking. Standar Deviasi setelah 

penerapan Mobile Banking juga menunjukkan simpangan data yang relatif 

kecil dibandingkan dengan rata – rata rasio laborcost yaitu sebesar 

0.000349 sedangkan rata – ratanya sebesar 0.01309. Kecilnya simpangan 

data ini menunjukkan bahwa data variabel rasio laborcost cukup baik
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c. Analisis Rasio Efesiensi Operasional 

Menurut Tabel 4.2, menunjukkan bahwa nilai minimum rasio 

Efisiensi Operasional sebesar 0.723 nilai ini lebih kecil dibandingkan 

setelah diterapkannya Mobile Banking yaitu sebesar 0.734. Sedangkan 

nilai maksimum sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 0.852 yang 

lebih besar dibandingkan dengan nilai maksimum rasio Efisiensi 

Operasional setelah penerapan Mobile Banking. Rata – rata (Mean) pada 

rasio Efisiensi Operasional  sebelum adanya Mobile Banking sebesar 

0.47333, yang juga lebih besar dibandingkan rata -  rata rasio Efisiensi 

Operasional setelah penerapan Mobile Banking yakni sebesar 0.4396. Hal 

ini menandakan bahwa setelah penerapan mobile banking, tingkat efisiensi 

dan kemampuan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. lebih baik dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya. Sebelum penerapan Mobile Banking 

nilai median pada efesiensi operasional sebesar 0.45725 lebih rendah dari 

nilai meannya. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata nilai efesiensi 

operasional, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cenderung tinggi karena 

nilai median yang lebih rendah dari nilai meannya. Sedangkan setelah 

diterapkannya Mobile Banking nilai mediannya sebesar 0.44078 lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai mean yang ada. Yang berarti bahwa nilai 

rata – rata efesiensi operasional masih cenderung rendah. 

Standar Deviasi sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 

0.044306 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya 

yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pada rasio Efisiensi 
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Operasional yang ada sebelum penerapan Mobile Banking. Standar 

Deviasi setelah penerapan Mobile Banking sebesar 0.012719 juga 

menunjukkan simpangan data yang relatif kecil dibandingkan dengan rata 

– rata rasio Efisiensi Operasional sebesar 0.4396. Kecilnya simpangan 

data ini menunjukkan bahwa data variabel rasio Efesiensi Operasional 

cukup baik. 

 

d. Analisis Rasio Non Performing Loan (NPL) 

Tabel 4.2 pengujian statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwa 

nilai minimum sebelum diterapkannya Mobile Banking, rasio NPL sebesar 

0.025 nilai ini lebih besar dibandingkan setelah diterapkannya Mobile 

Banking yaitu sebesar 0.019. Sedangkan nilai maksimum sebelum 

penerapan Mobile Banking sebesar 0.163 yang lebih besar dibandingkan 

dengan nilai maksimum rasio NPL setelah penerapan Mobile Banking 

yaitu sebesar 0.040. Rata – rata (Mean) pada rasio NPL  sebelum adanya 

Mobile Banking sebesar 0.07183, yang lebih kecil dibandingkan rata -  rata 

rasio NPL setelah penerapan Mobile Banking yakni sebesar 0.02848. Hal 

ini menandakan bahwa setelah penerapan mobile banking, tingkat risiko 

kredit yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. lebih baik karena 

terdapat penurunan pada risiko kreditnya. Sebelum penerapan Mobile 

Banking nilai median pada NPL sebesar 0.05346 lebih rendah 

dibandingkan nilai meannya. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata nilai 

NPL, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cenderung tinggi karena nilai 
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median yang lebih rendah dari nilai meannya. dan setelah diterapkannya 

Mobile Banking nilai mediannya sebesar 0.02621 yang juga lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai mean yang ada. Yang berarti bahwa nilai rata – 

rata NPL juga cenderung tinggi. 

Standar Deviasi sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 

0.056526 lebih kecil dari rata – rata (mean) dan Standar Deviasi setelah 

penerapan Mobile Banking sebesar 0.009018 juga lebih kecil 

dibandingkan dengan rata – rata rasio NPL yang sebesar 0.02848.  ini 

masih menunjukkan bahwa simpangan data pada variabel rasio NPL masih 

cukup baik. Karena, tidak ada kesenjangan data simpangan data yang 

terlalu besar dari variabel NPL. 

 

e. Analisis Rasio Fee Based Income (FBI) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa nilai minimum rasio 

FBI sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 0.194 nilai ini cenderung 

lebih kecil dibandingkan dengan setelah ada Mobile Banking yaitu 0.260. 

Sedangkan nilai maksimum sebelum Mobile Banking lebih besar 0.296 

dibandingkan dengan rasio FBI setelah adanya Mobile Banking yaitu 

sebesar 0.289. Rata – rata (Mean) sebelum Mobile Banking lebih kecil 

0.23579 dibandingkan dengan setelah adanya Mobile Banking. Hal itu 

berarti bahwa setelah penerapan Mobile Banking terjadi kenaikan rata -  

rata pada Fee Based Income. Sebelum penerapan Mobile Banking nilai 

median pada FBI sebesar 0.23920 lebih besar dari nilai meannya. Hal ini
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menunjukkan bahwa rata – rata nilai FBI, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

cenderung rendah karena nilai median yang lebih tinggi dari nilai 

meannya. Setelah diterapkannya Mobile Banking nilai mediannya sebesar 

0.27481 yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean yang ada. 

Yang berarti bahwa nilai rata – rata FBI masih tetap cenderung rendah. 

Standar Deviasi Fee Based Income sebelum, penerapan Mobile 

Banking sebesar 0.040374 menunjukkan simpangan data yang relatif lebih 

kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai mean-nya yaitu 

sebesar 0.23579. Standar Deviasi setelah Mobile Banking sebesar 

0.013455 juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada 

nilai mean-nya yaitu sebesar 0.27479. kecilnya simpangan data ini 

menunjukkan bahwa data variabel rasio FBI cukup baik. Karena, tidak ada 

kesenjangan simpangan data yang terlalu besar dari variabel Fee Based 

Income (FBI) yang ada. 

 

f. Analisis Rasio Return On Assets (ROA) 

Tabel pengujian statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwa 

nilai minimum sebelum diterapkannya Mobile Banking, rasio ROA 

sebesar 0.009 nilai ini lebih kecil dibandingkan setelah diterapkannya 

Mobile Banking yaitu sebesar 0.014. Sedangkan nilai maksimum sebelum 

penerapan Mobile Banking sebesar 0.021 yang juga lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai maksimum rasio ROA setelah penerapan 

Mobile Banking yaitu sebesar 0.026. Rata – rata (Mean) pada rasio ROA
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sebelum adanya Mobile Banking sebesar 0.01532, yang lebih kecil 

dibandingkan rata -  rata rasio ROA setelah penerapan Mobile Banking 

yakni sebesar 0.02125. Hal ini menandakan bahwa setelah penerapan 

mobile banking, peningkatan laba yang ada pada PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. lebih baik karena terdapat kenaikan pada Return On Assets. 

Sebelum penerapan Mobile Banking nilai median pada ROA sebesar 

0.01483 lebih rendah dari nilai meannya. Hal ini menunjukkan bahwa rata 

– rata nilai ROA, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cenderung tinggi 

karena nilai median yang lebih rendah dari nilai meannya. Sedangkan 

setelah diterapkannya Mobile Banking nilai mediannya sebesar 0.02324 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mean yang ada. Yang berarti 

bahwa nilai rata – rata ROA masih cenderung rendah. 

Standar Deviasi sebelum penerapan Mobile Banking sebesar 

0.004508 lebih besar dari rata – rata (mean) menunjukkan simpangan data 

yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil dibandingkan dengan 

rata-rata pada rasio ROA yang ada sebelum penerapan Mobile Banking. 

Standar Deviasi setelah penerapan Mobile Banking juga menunjukkan 

simpangan data yang relatif kecil dibandingkan dengan rata – rata rasio 

ROA yaitu sebesar 0.004685 sedangkan rata – ratanya sebesar 0.02125. 

Kecilnya simpangan data ini menunjukkan bahwa data variabel rasio ROA 

pada PT. Bank Mandiri (Peersero) Tbk. cukup baik sebelum dan setelah 

adanya Mobile Banking. 
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4.6.2 Uji Normalitas  

4.6.2.1 Uji Normalitas Sebelum penerapan Mobile Banking 

 

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 
DPK LABORCOS

T 

EFESIENSIOP

R 

NPL FBI ROA 

N 5 5 5 5 5 5 

Normal 

Parametersa,

b 

Mean .82088 .01237 .47333 .07183 .23579 .01532 

Std. 

Deviatio

n 

.05478

9 

.000647 .044306 .05652

6 

.04037

4 

.00450

8 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .440 .258 .242 .227 .197 .153 

Positive .284 .205 .242 .227 .197 .143 

Negative -.440 -.258 -.136 -.201 -.149 -.153 

Kolmogorov-Smirnov Z .983 .577 .540 .508 .440 .343 

Asymp. Sig. (2-tailed) .288 .893 .932 .958 .990 1.000 

Sumber: Output SPSS 23 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Kolmogorov-Smirnov Z untuk sebelum 

diterapkannya Mobile Banking adalah : 

1. Unstandardized Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.983  dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.288. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.288>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berdistribusi normal.    

2. Unstandardized Laborcost sebesar 0.518 dan nilai Asymp.sig. sebesar 

0.951. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.951>0.05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel Laborcost berdistribusi normal. 
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3. Unstandardized Efesiensi Operasional sebesar 0.540 dan nilai Asymp.sig. 

sebesar 0.932. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.932>0.05 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Efesiensi Operasional 

berdistribusi normal.    

4. Unstandardized Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.508 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.958. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.958>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Non Performing 

Loan (NPL) berdistribusi normal.    

5. Unstandardized Fee Based Income (FBI) sebesar 0.440 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.990. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.990>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Fee Based Income 

(FBI) berdistribusi normal.    

6. Unstandardized Return On Asset (ROA) sebesar 0.343 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 1.000. dan disimpulkan bahwa 1.000 >0.05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel Return On Asset (ROA)  berdistribusi 

normal. 

 

 4.6.2.2 Uji Normalitas Setelah penerapan Mobile Banking 

Tabel 4.4 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 DPK2 LABORCOST2 EFSOPR2 NPL FBI ROA 

N 5 5 5 5 5 5 
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Normal 

Parametersa,b 

Mean .74897 .01309 .43960 .02848 .27479 .02125 

Std. 

Deviation 

.012052 .000349 .012719 .009018 .013455 .004685 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .232 .170 .176 .199 .223 .265 

Positive .153 .170 .176 .199 .213 .172 

Negative -.232 -.126 -.172 -.171 -.223 -.265 

Kolmogorov-Smirnov Z .518 .379 .394 .446 .500 .593 

Asymp. Sig. (2-tailed) .951 .999 .998 .989 .964 .874 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 23 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Kolmogorov-Smirnov untuk setelah diterapkannya 

Mobile Banking adalah : 

1. Unstandardized Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.518 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.951. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.996>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berdistribusi normal.  

2. Unstandardized Laborcost sebesar 0.379 dan nilai Asymp.sig. sebesar 

0.999. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.999>0.05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel Laborcost berdistribusi normal.  

3. Unstandardized Efesiensi Operasional sebesar 0.394 dan nilai Asymp.sig. 

sebesar 0.998. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 0.998>0.05  

4. sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Efesiensi Operasional 

berdistribusi normal. 

5. Unstandardized Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.446 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.989. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.989>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Non Performing
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6.  Loan (NPL) berdistribusi normal.  

7. Unstandardized Fee Based Income (FBI) sebesar 0.500 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.964. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.964>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Fee Based Income 

(FBI) berdistribusi normal.    

8. Unstandardized Return on Assets (ROA) sebesar 0.593 dan nilai 

Asymp.sig. sebesar 0.874. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

0.874>0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Return on Assets 

(ROA) berdistribusi normal.    

 Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa keseluruhan 

variabel yang ada, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Laborcost, Efesiensi 

Operasional, Non Performing Loan (NPL), Fee Based Income (FBI), Return On 

Asset (ROA) berdistribusi normal baik sebelum maupun setelah diterapkannya 

Mobile Banking. Berikut ini peneliti akan menyajikan perhitungan data yang 

berdistribusi normal dengan menggunakan Paired Sample T-test : 

4.6.3 Uji Hipotesis Paired Sample T-Test 

 

Tabel 4.5 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Pair 

1 

DPK - DPK2 .071913 .054697 .024461 .019765 .124061 2.940 4 .042 

Pair 

2 

LABORCOST - 

LABORCOST2 

-

.000727 

.000588 .000263 -

.001287 

-

.000167 

-

2.768 

4 .050 

Pair 

3 

EFSOPR - 

EFSOPR2 

.033729 .045352 .020282 -

.009509 

.076967 1.663 4 .172 

Pair 

4 

NPL - NPL2 .043343 .064274 .028744 -

.017935 

.104622 1.508 4 .206 

Pair 

5 

FBI - FBI2 -

.039001 

.038344 .017148 -

.075558 

-

.002444 

-

2.274 

4 .085 

Pair 

6 

ROA - ROA2 -

.005931 

.008692 .003887 -

.014218 

.002357 -

1.526 

4 .202 

Sumber: Output SPSS 23 

 

Tabel 4.5 Paired Sampel T-Test pada Mobile Banking menunjukkan bahwa: 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), mempunyai rata-rata (mean) 0.071913 dengan 

standar deviasi sebesar 0.054697, dan standar error 0.024461. Confidence 

interval terendah sebesar -0.019765 sedangkan tertinggi sebesar 0.124061. 

t- hitung pada Dana Pihak Ketiga (DPK)  sebesar 2.940 dengan sig. (2-

tailed) sebesar 0.042 dengan nilai probabilitas 0.10 atau 0.042<0.10. Hasil 

ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio Dana 

Pihak Ketiga  

2. Laborcost mempunyai rata-rata (mean) 0.000727 dengan sandar deviasi 

sebesar 0.000588, dan standar error 0.000263. Confidence interval 

terendah -0.001287 dan tertinggi sebesar -0.000167. Sedangkan t-hitung 

pada Laborcost sebesar -2.768 dan sig. (2-tailed) sebesar 0.050 dengan 

nilai probabilitas 0.10 atau 0.05<0.10. Hasil ini menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan pada rasio terdapat perbedaan signifikan 

pada rasio Laborcost. 
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3. Efesiensi Operasional mempunyai rata-rata (mean) 0.033729, standar 

deviasi 0.045352, dan standar error 0.020282. Confidence interval 

terendah -0.022583 dan tertinggi sebesar 0.090041. Sedangkan t-hitung 

pada Efesiensi Operasional sebesar 1.663 dan sig. (2-tailed) sebesar 0.172 

dengan nilai probabilitas 0.10 atau 0.172>0.10. Hasil ini menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio Efesiensi 

Operasional.  

4. Non Performing Loan (NPL) mempunyai rata-rata (mean) 0.043343, 

standar deviasi 0.064274, dan standar error 0.028744. Confidence interval 

terendah -0.036464 dan tertinggi sebesar 0.123151. Sedangkan t-hitung 

pada Non Performing Loan (NPL)  sebesar 1.508 dan sig. (2-tailed) 

sebesar 0.206 dengan nilai probabilitas 0.10 atau 0.206>0.10. Hasil ini 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio Non 

Performing Loan (NPL) 

5. Fee Based Income (FBI) mempunyai rata-rata (mean) -0.039001, standar 

deviasi 0.038344, dan standar error 0.017148. Confidence interval 

terendah -0.086611 dan tertinggi sebesar 0.008609. Sedangkan t-hitung 

pada Fee Based Income (FBI) sebesar -2.274 dan sig. (2-tailed) Sebesar 

0.085 dengan nilai probabilitas 0.10 atau 0.085<0.10. Hasil ini 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rasio Fee Based 

Income (FBI)  

6. Return On Asset (ROA) mempunyai rata-rata (mean) -.005931, sandar 

deviasi .008692, dan standar error .003887. Confidence interval terendah 
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-.016724 dan tertinggi sebesar .004862. Sedangkan t-hitung pada Return 

On Asset (ROA) sebesar -1.526 dan sig. (2-tailed) sebesar 0.202 dengan 

nilai probabilitas 0.10 atau 0.202>0.10. Hasil ini menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan signifikan pada Return On Asset (ROA). 

4.7 Pembahasan 

Tabel 4.6 

Hasil Interpretasi Paired Sampel T-Test sebelum dan setelah diterapkannya 

Mobile Banking 

Rasio 
Hasil Paired Sample T-Test 

(Uji Beda) 
Keteragan 

DPK 
Berbeda Lebih rendah 

Laborcost 
Berbeda Lebih tinggi 

Efesiensi 

Operasional 

Tidak Berbeda - 

NPL Tidak Berbeda - 

FBI Berbeda Lebih tinggi 

ROA Tidak Berbeda - 

         Sumber: diolah oleh penulis, 2018. 

 

 4.7.1 Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebelum dan Setelah Menerapkan 

Mobile Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Dana 

Pihak Ketiga (DPK) terdapat perbedaan yang signifikan. Rasio Dana Pihak Ketiga 

(DPK) di atas menunjukkan nilai mean yang positif. Yang berarti bahwa rata-rata 

nilai rasio DPK sebelum penerapan mobile banking lebih besar dibandingkan 
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setelah penerapan mobile banking. Hasil ini bertentangan dengan penilitian 

terdahulu yang ada.  

Namun, hasil penelitian ini di dukung dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan narasumber (Bapak Rizko. Selasa, 24 Juli 2018) yang 

menyatakan bahwa, dana turun itu bukan keseluruhan dari dana ritel. Mobile 

Banking itu segmennya adalah ritel (nasabah perorarangan/individu). Sedangkan, 

ada kemungkinan dana yang turun itu dari segmen wholesale (nasabah perusahaan 

besar). Bisa jadi dana ritel naik tapi dana perusahaan besarnya menurun yang 

menyebabkan rata – rata pada nilai DPK dapat turun. Jika seorang nasabah 

semakin nyaman menggunakan Mobile Banking, maka semakin besar pula 

nasabah menyimpan dana ke Bank Mandiri. Jadi, semakin banyak nasabah yang 

nyaman menggunakan Mobile Banking maka akan semakin banyak dana dari luar 

yang akan disimpan di Bank Mandiri. Jika nasabah sudah nyaman. Dengan 

menggunakan Mobile Banking pada Bank Mandiri, otomatis nasabah tersebut 

akan merekomendasikan ke rekan-rekannya. Sehingga, nasabah – nasabah yang 

lain juga kan menggunakan Mobile Banking tersebut. Hal ini bersifat referral atau 

menyebar ke yang lain. 

4.7.2 Analisis Laborcost Sebelum dan Setelah Menerapkan Mobile Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Laborcost 

sebelum dan setelah adanya mobile banking terlihat perbedaan yang signifikan. 

terlihat nilai mean menunjukkan hasil yang negatif. Di mana negatif berarti bahwa 

rata-rata nilai rasio laborcost setelah penerapan mobile banking lebih besar
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dibandingkan sebelum penerapan mobile banking. Nilai rasio laborcost yang lebih 

besar setelah penerapan internet banking menunjukkan bahwa adanya kenaikan 

biaya personalia. Penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Ulfa et al (2017), 

dan Santosa et al (2017) dan penelitian kualitatif dari Sumra et al (2011) karena 

hasilnya yang meningkat dari sebelum dan setelah penerapan Mobile Banking.  

Menurut hasil dari wawancara yang ditelah dilakukan, narasumber (Bapak 

Rizko. Selasa, 24 Juli 2018) menyatakan Laborcost ini meningkat dikarenakan: 

 Pertama, biaya gaji setiap tahunnya itu memang selalu naik, jadi tingkat 

pengeluarannya pun akan naik.  

 Kedua, dengan pertambahan jumlah pegawai yang tidak signifikan di 

cabang, tetapi terdapat penambahan di sektor yang lain. Contohnya, sales 

marketing. Jadi, karyawan yang tadinya berada di cabang tidak 

dikeluarkan, namun mungkin dialihkan ke unit yang lain. Maka yang 

berdampak pada kenaikan, bukan penurunan Laborcost.  

Jadi, karyawan yang tadinya berada di cabang tidak dikeluarkan, namun 

bisa saja dialihkan ke unit yang lain, maka berdampak pada kenaikan, bukan 

penurunan laborcost 

Karena, Jika dilihat dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang ada, dari 

tahun 2006 – 2010 (sebelum penerapan Mobile Banking) & 2013 – 2017 (setelah 

penerapan Mobile Banking) selalu ada pertambahan karyawan yang mencapai 

3.000 orang per tahunnya. Biaya penelitian dan pengembangan pun selalu 

meningkat, dari yang hanya Rp. 133.087.000.000 pada tahun 2006 menjadi Rp. 

650.741.000.000 pada akhir tahun 2017. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya
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perbedaan lebih tinggi pada Laborcost antara sebelum dan setelah adanya Mobile 

Banking. 

4.7.3 Analisis Efesiensi Operasional Sebelum dan Setelah Menerapkan  Mobile 

Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Efesiensi 

Operasional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. rasio Efesiensi Operasional. 

di atas menunjukkan nilai mean yang positif. Yang berarti bahwa rata-rata nilai 

rasio Efesiensi Operasional sebelum penerapan mobile banking lebih besar 

dibandingkan setelah penerapan mobile banking. Akan tetapi nilai mean tersebut 

hanya sebesar 0,033729, yang artinya hanya terdapat perubahan yang kecil 

sehingga tidak memberikan perbedaan sebelum dan setelah penerapan Mobile 

Banking. Penelitian ini sejalan dengan Ulfa et al (2017) dan Santosa et al (2017).  

Didukung dengan pernyataan narasumber (Bapak Rizko. Selasa, 24 Juli 

2018) pada wawancara lalu, menurut narasumber hal ini terjadi karena saat sebuah 

cabang melakukan kegiatan operasionalnya dalam satu hari itu membutuhkan 

tenaga kerja, sumber daya, seperti listrik, telfon dan biaya sewa tempat. Semakin 

banyak nasabah yang menggunakan Mobile Banking maka akan semakin tidak 

memerlukan lagi biaya – biaya tersebut keluar dan biaya tersebut dapat di 

alokasikan untuk hal lain, (contohnya: pengembangan IT, Infrastruktur dan 

sebagainya) maka dari itu penerapan Mobile Banking tidak memberikan 

perubahan secara langsing, terhadap Bank Mandiri secara keseluruhan, tetapi 

berdampak pada biaya operasional cabang bersangkutan 

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank..., Charissa Auvarda, Ak.-Ibs, 2018



88 
 

Indonesia Banking School 

 

4.7.4 Analisis Non Performing Loan (NPL) Sebelum dan Setelah Menerapkan 

Mobile Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Non 

Performing Loan (NPL) tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Terlihat pada 

tabel bahwa nilai mean menunjukkan hasil yang positif. Di mana jika positif, 

berarti rata-rata nilai rasio NPL setelah penerapan mobile banking lebih kecil 

dibandingkan sebelum penerapan mobile banking. Nilai rasio NPL yang lebihkecil 

setelah penerapan mobile banking menunjukkan bahwa terdapat penurunan pada 

tingkat risiko kredit yang ada. Akan tetapi nilai mean tersebut hanya sebesar 

0,043343, yang artinya hanya terdapat perubahan yang kecil sehingga tidak 

memberikan dampak yang cukup signifikan. Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan Ulfa et al (2017) dan Santosa et al (2017).  

Menurut informasi dari narasumber (Bapak Rizko. Selasa, 24 Juli 2018) 

hal ini terjadi dikarenakan Mobile Banking secara umum tidak terpengaruh, 

namun pada kasus -  kasus tertentu bisa berpengaruh. Contohnya, nasabah yang 

lupa untuk membayar kewajibannya, dengan adanya Mobile Banking dia dapat 

memantau rekening pinjamannya. Jadi, dia akan tau kapan dia menyiapkan dana 

itu via Mobile Banking. Secara tidak langsung, tentu dengan adanya Mobile 

Banking ada pengaruhnya walaupun tidak terlalu besar. Karena, NPL sendiri itu 

sebenarnya dipengaruhi oleh kemampuan si debitur untuk melunasi 

kewajibannya. Yang dapat mempengaruhi NPL turun itu adalah: 
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1. bisnis itu sendiri, semakin bisnis nasabah itu tumbuh maka ada 

kemungkinan dia tidak akan mengurangi investasi dalam 

kewajibannya. 

2. Kemampuan debitur untuk menghitung pengeluarannya 

3. Situasi kondisi secara global, jika kondisi turun ada kemungkinan 

bisnis para debitur juga ikut turun  

Jadi, analisa harus dilakukan sebelum antara debitur dan kreditur 

melakukan perjanjian atau sebelum di konfirmasi dana di cairkan. Analisa 

kredit cair harus dilakukan secara detil bahwa si calon peminjam tidak 

berisiko untuk bank dan tidak menimbulkan NPL. 

4.7.5 Analisis Fee Based Income (FBI) Sebelum dan Setelah Menerapkan 

Mobile Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Fee Based 

Income (FBI) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai mean pada variabel 

ini menunjukkan hasil yang negatif. Di mana negatif berarti bahwa rata-rata nilai 

rasio FBI setelah penerapan mobile banking lebih besar dibandingkan sebelum 

penerapan mobile banking. Nilai rasio FBI yang lebih besar setelah penerapan 

mobile banking menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan Fee 

Based di 5 tahun setelah penerapannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Santosa et al (2017) namun berlawanan dengan hasil penelitian Ulfa et al (2017). 

Menurut wawancara dengan narasumber (Bapak Rizko. Selasa, 24 Juli 2018), 

perbedaan yang terjadi sebelum dan setelah adanya Mobile Banking dikarenakan 
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terdapat transaksi utilitas pribadi yang dinamakan fee. FBI inilah yang menjadi 

potensi Bank Mandiri mendatangkan keuntungan, karena memang ada beberapa 

transaksi yang dikenakan biaya. Contohnya seperti, isi pulsa top up, bill payment 

dan termasuk transaksi – transaksi di mesin EDC (dari sisi e-channel). Itu 

merupakan visi Bank Mandiri untuk mendapatkan profit. Seperti saat transaksi isi 

ulang pulsa, dengan provider tertentu, itu akan dikenakan biaya dan dikenakan 

langsung pada saat nasabah bertransaksi. Biayanya pun berbeda, tergantung 

dengan kesepakatan. Secara langsung, FBI sangat terpengaruh setelah adanya 

Mobile Banking. Semakin banyak jumlah pengguna/downloader, user mobile 

banking. Maka semakin banyak pula transaksi, jika semakin banyak transaksi, 

semakin banyak juga Fee Based Income yang akan masuk. Karena jumlah 

utilitasnya bisa sampai jutaan transaksi. Dengan transaksi yang ada fee biayanya 

itu, otomatis akan mendatangkan keuntungan FBI yang menimbulkan kenaikan 

pada FBI itu sendiri. Ditambah lagi, pada platform berita digital kontan.co.id, PT. 

Bank Mandiri (persero) Tbk sendiri juga mengumumkan bahwa pada paruh 

pertama tahun 2018 pihaknya berhasil membukukan fee based income mencapai 

Rp 12,86 triliun atau meningkat 18,1% dari pencapaian tahun sebelumnya. Bila 

dirinci, fee based income Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk masih didominasi oleh 

provisi dan komisi yang naik 3,8% yang disusul oleh pendapatan lainnya. 

4.7.6 Analisis Return On Asset (ROA) Sebelum dan Setelah Menerapkan 

Mobile Banking 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diketahui bahwa pada variabel Return On 

Asset (ROA) tidak terlihat perbedaan yang signifikan. di atas menunjukkan
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nilai mean yang negatif. Yang berarti bahwa rata-rata nilai rasio ROA setelah 

penerapan mobile banking lebih besar dibandingkan sebelum penerapan mobile 

banking. Akan tetapi nilai mean tersebut hanya sebesar 0,05931, yang artinya 

hanya terdapat perubahan yang kecil sehingga tidak memberikan dampak yang 

cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan Kurniawan, R (2014) dan bertentangan 

dengan Ulfa et al (2017), dan Santosa et al (2017). 

Menurut narasumber (Bapak Rizko. Selasa, 24 Juli 2018), Semakin 

nasabah banyak menggunakan Mobile Banking maka biaya invest yang 

dikeluarkan untuk pengembangan IT bisa tertutup dan menghasilkan profit. 

Contohnya, jika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah mengeluarkan biaya 

pengembangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Tetapi pengguna Mobile Banking 

tidak mencapai 1 juta nasabah, yang jika seumpama 1 nasabah dapat 

mendatangkan Rp. 1000,- maka tidak akan balance, yang artinya tidak dapat 

menghasilkan tingkat pengembalian yang baik. Maka dari itu, jika semakin 

banyak pengguna Mobile Banking maka akan dapat menutupi biaya pengeluaran 

untuk invest IT. Jadi, biaya untuk asset yang dikeluarkan tidak sia – sia. Karena, 

pengembangan IT itu akan selalu bertahap. Bank Mandiri tidak akan puas 

terhadap satu produk IT. Selama perkembangan zaman terus maju, otomatis Bank 

Mandiri harus meningkatkan pengembangan IT. Agar jumlah ROA akan 

tetapinaik, karena adanya investasi asset pada sisi IT yang akan terus di update 

atau dikembangkan dan tidak berbedanya hasil sebelum dan setelah diterapkannya 

Mobile Banking bisa terjadi karena ROA bukan hanya di pengaruhi oleh Mobile 

Banking yang assetnya pada IT. Pertumbuhan ROA dari sisi Mobile Banking  juga
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belum terlalu terlihat karena rentang waktu dari di terapkannya Mobile Banking 

yaitu tahun 2011 – 2012 ke tahun 2017 masih terlalu singkat. 

4.8 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini memberikan implikasi manajerial yang memungkinkan PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk memperhatikan kemajuan teknologi yang ada 

pada sektor perbankan. Seiring dengan semakin hebatnya perkembangan 

teknologi, maka akan semakin banyak orang yang meninggalkan cara lama untuk 

melakukan transaksi di bank. Karena, jika satu bank memiliki kemudahan fasilitas 

untuk bertransaksi, maka nasabah pun akan dengan senang hati untuk 

memindahkan seluruh dananya kepada satu bank yang di anggap lebih mudah dan 

efisien dalam melakukan berbagai transaksinya. 

Berikut adalah hasil implikasi manajerial penelitian ini yang berkaitan 

dengan perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah diterapkannya Mobile 

Banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk: 

Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan setelah penerapan Mobile Banking pada variabel 

DPK. Namun perbedaan yang terjadi adalah lebih rendah setelah adanya Mobile 

Banking. Hal tersebut menjelaskan bahwa Mobile Banking belum mampu 

untukmerubah prinsip nasabah agar dapat lebih loyal terhadap PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk dan meyakinkan diri untuk menyimpan keseluruhan dana pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Adanya penurunan DPK tersebut, merupakan sinyal 

bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk membuat produk tabungan baru 
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yang lebih ditujukan kepada generasi milenial yang notabene sangat 

ketergantungan dengan gadget dan produk dibuat menguntungkan apabila 

transaksi dilakukan menggunakan mobile banking. sehingga, nasabah tertarik 

untuk menyimpan dananya di Bank Mandiri, karena kemudahan dan keuntungan 

yang diberikan oleh produk itu sendiri. jadi, Mobile Banking bisa terealisasi 

menjadi ke arah yang positif, bukan menyebabkan terjadinya penurunan DPK 

yang mungkin saja bisa terjadi karena kemudahan nasabah untuk melakukan 

transaksi keluar dan masuknya dana. 

 Dalam penelitian ini juga ditemukan perbedaan yang signifikan antara 

sebelum dan setelah penerapan Mobile Banking pada variabel Laborcost. 

Perbedaan yang terjadi adalah meningkatnya rata – rata Laborcost setelah adanya 

Mobile Banking. Hasil tersebut menunjukan bahwa dengan adanya Mobile 

Banking tidak mempengaruhi terjadinya pengurangan karyawan yang terjadi 

karena kemudahan bertransaksi. Sebab, dengan adanya Mobile Banking berarti 

harus ada perkembangan zaman yang diikuti terus perkembangan teknologinya 

yang artinya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk harus memiliki karyawan – 

karyawan yang ahli pada bidang IT agar Mobile banking dapat terus berkembang 

dengan semakin baik, bahkan lebih baik dari bank lain yang ada di Indonesia. 

Sehingga, nantinya untuk beberapa tahun kedepan akan terjadi pengurungan 

banyak karyawan pada cabang karena adanya E-banking yang semakin canggih 

dan nasabah dapat melakukan segala transakasi tanpa harus datang ke cabang dan 

menemui Teller atau Customer Service.  
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Hasil penelitian selanjutnya juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Fee Based Income (FBI) sebelum dan setelah penerapan Mobile 

Banking. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila perusahaan dapat mengelola 

dan membuat Mobile Banking berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka 

Mobile Banking dapat menghasilkan tingkat pendapatan fee yang maksimal, maka 

tingkat perolehan laba/keuntungan perusahan akan semakin meningkat. Jika 

Mobile Banking menambah fasilitas kemudahan - kemudahan lain untuk 

bertransaksi, apalagi jika transaksi tersebut dikenakan biaya, maka FBI dari sektor 

Mobile Banking juga akan selalu bertambah dan perkembangan teknologi yang 

selalu di ikuti dengan adanya update untuk Mobile Banking itu sendiri pun tidak 

akan sia – sia. 

Berdasarkan penelitian ini Efesiensi Operasional, Non Performing Loan 

(NPL) dan Return On Asset (ROA) tidak mengalami perbedaan yang signifikan 

terhadap Mobile Banking. Artinya, bagi pihak perusahaan tidak banyak terbantu 

dari sisi Efesiensi Operasional, NPL, dan ROA dengan diterapkannya Mobile 

Banking itu sendiri. Walaupun, untuk dari sisi Efesiensi Operasional perusahaan 

cukup terbantu tapi karena efeknya hanya dapat timbul pada kantor cabang saja, 

maka tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah 

penerapan Mobile Banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara 

keseluruhan. Begitu juga dengan ROA, karena FBI yang meningkat, tetapi 

mungkin tidak cukup besar maka rata - rata ROA pun tidak terpengaruh untuk 

meningkat antara sebelum dan setelah diterapkannya Mobile Banking. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelum dan setelah diterapkannya Mobile Banking 

yang di ukur dengan Dana Pihak Ketiga, Laborcost, Efensiasi Operasional Non 

Performing Loan, Fee Based Income, dan Return On Asset. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada Dana Pihak Ketiga terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking, dan perbedaan yang terjadi adalah lebih 

rendah saat setelah diterapkannya Mobile Banking. 

2. Pada Laborcost terdapat perbedaan sebelum dan setelah menerapkan 

Mobile Banking, dan perbedaan yang terjadi adalah berbeda lebih tinggi 

saat setelah diterapkannya Mobile Banking. 

3. Pada Efesiensi Operasional tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking, 

4. Pada Non Performing Loan tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking, 

5. Pada Fee Based Income terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking, dan perbedaan yang terjadi adalah berbeda 

lebih tinggi saat setelah diterapkannya Mobile Banking. 
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6. Pada rasio Return On Asset tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah 

menerapkan Mobile Banking, 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik.  

1. penelitian ini hanya menganalisis E-Banking dari sisi Mobile 

banking saja. sedangkan selain mobile banking, E-banking 

memiliki produk lainnya yaitu ATM, mesin EDC. Internet 

banking, M-banking, sms banking dan phone banking, sehingga 

manfaat penggunaan E-banking tidak hanya dapat dilihat dari sisi 

mobile banking saja.  

2. Obyek penelitian adalah keseluruhan nasabah PT. Bank Mandiri 

Tbk (Persero), bukan hanya nasabah pengguna Mobile Banking, 

terutama pada penggunaan data dan variable analisis pada rasio 

keuangan, sementara masih terdapat variable lain yang dapat 

dipengaruhi oleh penerapan Mobile Banking. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang sudah diutarakan, maka 

dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi perusahaan harus pandai dalam mengikuti perkembangan zaman
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karena akan semakin besar perkembangan teknologi yang ada, agar 

tidak tertinggal oleh bank – bank ternama lain yang ada di Indonesia. 

Kemudian, fitur yang ada pada Mobile banking harus selalu di update 

agar nasabah semakin mudah bertransaksi via gadget-nya masing – 

masing,  

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat merubah variabel mobile 

banking menjadi salah satu produk E-Banking lainnya atau menambah 

variabel dari salah satu produk E-Banking, untuk melihat dan 

mendapatkan hasil yang berbeda. 

3. untuk penelitian selanjutnya dapat membuat perbandingan produk E-

Banking antara Bank BUMN dan bank swasta terkemuka di Indonesia 

dan dapat menggunakan jenis pengukuran yang lain seperti Mobile 

Banking yang dilihat dari sisi kepuasan nasabah atau dari segi kinerja 

perusahaan, dan juga menggunakan independen seperti E-Banking 

secara kesuluruhan. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Data Penelitian 

 

 

PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. 

Sebelum diterapkan Mobile Banking 

Tahun 
DPK Laborcost 

Efisiensi 
Operasional 

NPL FBI ROA 

2006 
0.84773

6571 
0.011279

656 
0.53478262

4 
0.1632
93625 

0.19375
217 

0.00905
5388 

2007 
0.85220

8711 
0.012626

578 
0.50135110

6 
0.0863
78933 

0.20380
0959 

0.01362
0872 

2008 
0.84049

6252 
0.012732

354 0.45725346 
0.0534
59262 

0.23919
6845 

0.01482
908 

2009 
0.84070

5593 
0.012299

536 
0.44964970

4 
0.0314
55393 

0.24636
1091 

0.01824
1726 

2010 
0.72327

5344 
0.012900

181 
0.42361878

4 
0.0245
46941 

0.29584
3285 

0.02083
0938 

Setelah diterapkan Mobile Banking       

Tahun DPK Laborcost 
Efisiensi 

Operasional NPL FBI ROA 

2013 
0.76132

6261 
0.012865

012 
0.44078385

3 
0.0191

151 
0.28728

5698 
0.02568

5364 

2014 
0.76054

6832 
0.012687

167 
0.44909712

7 
0.0215
97771 

0.25995
7605 

0.02413
3129 

2015 
0.74094

2435 
0.013599

772 
0.42994971

6 
0.0262
10954 

0.27480
5529 

0.02324
2774 

2016 
0.73382

8094 
0.013111

26 
0.42389380

5 
0.0403
25728 

0.26281
6087 

0.01410
4244 

 2017 
0.74821

5497 
0.013211

195 
0.45428465

9 
0.0351

6777 
0.28909

4599 
0.01906

5552 
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Lampiran 2. Hasil Pengolahan dan Pengujian Data Hasil Statistik Deskriptif  

 

Sebelum penerapan Mobile Banking 

 

 

Statistics 

 DPK 
LABORCO

ST 
EFISIENSIO

PR NPL FBI ROA 
N Valid 5 5 5 5 5 5 

Missin
g 

0 0 0 0 0 0 

Mean .82088 .01237 .47333 .07183 .23579 .01532 
Std. 
Error of 
Mean 

.02450
2 

.000289 .019814 
.02527

9 
.01805

6 
.00201

6 

Median .84071 .01263 .45725 .05346 .23920 .01483 
Std. 
Deviatio
n 

.05478
9 

.000647 .044306 
.05652

6 
.04037

4 
.00450

8 

Minimum .723 .011 .424 .025 .194 .009 
Maximu
m 

.852 .013 .535 .163 .296 .021 
 

 

 

 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
DPK 5 .723 .852 .82088 .054789 
LABORCOST 5 .011 .013 .01237 .000647 
EFISIENSIOPR 

5 .424 .535 .47333 .044306 

NPL 5 .025 .163 .07183 .056526 
FBI 5 .194 .296 .23579 .040374 
ROA 5 .009 .021 .01532 .004508 
Valid N (listwise) 

5     
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Setelah penerapan Mobile Banking 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPK 5 .734 .761 .74897 .012052 
LABORCOST 5 .013 .014 .01309 .000349 
EFESIENSIOPR 5 .424 .454 .43960 .012719 

NPL 5 .019 .040 .02848 .009018 
FBI 5 .260 .289 .27479 .013455 
ROA 5 .014 .026 .02125 .004685 
Valid N (listwise) 

5     

 

 
 

 

 

Statistics 

 DPK 
LABORCO

ST 
EFESIENSI

OPR NPL FBI ROA 
N Valid 5 5 5 5 5 5 

Missin
g 

0 0 0 0 0 0 

Mean .74897 .01309 .43960 .02848 .27479 .02125 
Median .74822 .01311 .44078 .02621 .27481 .02324 
Std. Deviation .012052 .000349 .012719 .009018 .013455 .004685 
Minimum .734 .013 .424 .019 .260 .014 
Maximum .761 .014 .454 .040 .289 .026 
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Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov  

Sebelum Penerapan Mobile Banking 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 
DPK LABORCOST EFESIENSIOPR NPL FBI ROA 

N 
5 5 5 5 5 5 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 
.82088 .01237 .47333 .07183 .23579 .01532 

Std. 

Deviation 

.054789 .000647 .044306 .056526 .040374 .004508 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.440 .258 .242 .227 .197 .153 

Positive .284 .205 .242 .227 .197 .143 

Negative -.440 -.258 -.136 -.201 -.149 -.153 

Kolmogorov-Smirnov Z 
.983 .577 .540 .508 .440 .343 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.288 .893 .932 .958 .990 1.000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov (Lanjutan) 

Setelah penerapan Mobile Banking 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 
DPK LABORCOST EFESIENSIOPR NPL FBI ROA 

N 
5 5 5 5 5 5 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 
.82088 .01237 .47333 .07183 .23579 .01532 

Std. 

Deviation 

.054789 .000647 .044306 .056526 .040374 .004508 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.440 .258 .242 .227 .197 .153 

Positive .284 .205 .242 .227 .197 .143 

Negative -.440 -.258 -.136 -.201 -.149 -.153 

Kolmogorov-Smirnov Z 
.983 .577 .540 .508 .440 .343 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.288 .893 .932 .958 .990 1.000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil Uji Beda Paired Sample T-test 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

DPK - DPK2 .071913 .054697 .024461 .019765 .124061 2.940 4 .042 

Pair 

2 

LABORCOST - 

LABORCOST2 

-

.000727 

.000588 .000263 -.001287 -.000167 -

2.768 

4 .050 

Pair 

3 

EFSOPR - 

EFSOPR2 

.033729 .045352 .020282 -.009509 .076967 1.663 4 .172 

Pair 

4 

NPL - NPL2 .043343 .064274 .028744 -.017935 .104622 1.508 4 .206 

Pair 

5 

FBI - FBI2 -

.039001 

.038344 .017148 -.075558 -.002444 -

2.274 

4 .085 

Pair 

6 

ROA - ROA2 -

.005931 

.008692 .003887 -.014218 .002357 -

1.526 

4 .202 
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Hasil Wawancara dengan Narasumber 

Dana Pihak Ketiga 

Q: Kira-kira pada praktek yg sebenarnya, apakah benar ada pengaruh untuk DPK dari 

adanya M-Banking? Kira-kira kalau ada dari sisi apa aja, pak? 

A: Sebelumnya, keuntungan dari Mobile Banking itu: 

1. Mobile Banking mengurangi antrian di cabang (Efesiensi Biaya) 

2. Semakin nyaman nasabah menggunakan Mobile Banking semakin besar pula 

nasabah menyimpan dana ke Bank Mandiri. Jadi, semakin banyak nasabah yang 

nyaman menggunakan Mobile Banking ma.ka akan semakin banyak dana dari 

luar yang akan disimpan di Bank Mandiri. 

3. Kalo nasabah sudah nyaman menggunakan Mobile Banking pada Bank Mandiri, 

otomatis nasabah terserbut akan merekomendasikan ke rekan-rekannya 

sehingga, nasabah – nasabah yang lain juga akan menggunakannya. Bersifat 

referral atau menyebar ke yang lain. 

Q: Lalu, dari data yang sudah saya olah malah terjadi penurunan yang signifikan pada 

DPK sebelum dan setelah adanya M-Banking. 

A: Dana turun itu bukan keseluruhan dari dana ritel. Mobile Banking itu segmennya 

adalah ritel, sedangkan ada kemungkinan dana yang turun itu dari segmen wholesale atau 

perusahaan besar. Jadi, tidak dapat di asumsikan bahwa naik turunnya DPK dipengaruhi 

oleh Mobile Banking. Bisa jadi dana ritel naik tapi dana perusahaannya menurun, yang 

menyebabkan rata – rata pada nilai DPK dapat turun 

 

Laborcost 

Q: Untuk biaya karyawan atau laborcost, apakah ada pengaruh dari Mobile Banking 

untuk laborcost itu sendiri? Karena mungkin, dengan adanya Mobile Banking banyak 

transaksi yg bisa dilakukan di smartphone bisa berpengaruh pada pengurangan karyawan 

A: Laborcost tersebut terpengaruh. Pengaruhnya yaitu, jika semakin banyak  nasabah 

yang menggunakan Mobile Banking maka akan berdampak semakin sedikit juga tenaga 
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yang diperlukan di cabang. Karena semakin simple nasabah untuk bertransaksi dengan 

menggunakan Mobile Banking. Jadi, nasabah tidak perlu datang ke cabang. Otomatis, 

tenaga kerja yang dibutuhkan berkurang. Itu akan meningkatkan efesiensi. 

Q: Menurut data yang saya sudah olah, sebelum dan sesudah adanya m-banking memiliki 

perbedaan, justru ada kenaikan pada Laborcost.  

Tapi, yang terjadi sebenarnya di lapangan gimana si mas? Kira kira kenaikan pada 

laborcost itu terjadi karena apa ya mas? 

A: Pertama, biaya gaji setiap tahunnya itu memang selalu naik, jadi tingkat 

pengeluarannyapun akan naik. 

Kedua, dengan pertambahan jumlah pegawai yang tidak signifikan di cabang tetapi 

terdapat penambahan di sektor yang lain. Contohnya, sales marketing. Jadi, mungkin 

proporsi karyawan di cabang dialihkan ke unit yang lain. 

 

Efesiensi Operasional 

Q: Menurut bapak, untuk realisasi di lapangannya sendiri bagaimana? Apakah ada 

perbedaan pada efisiensi operasional perbankan dengan adanya M-Banking? 

A: Betul, semakin nasabah nyaman dengan adanya Mobile Banking, maka biaya 

operasional secara cabang akan semakin berkurang karena Bank Mandiri tidak perlu lagi 

menangani banyak nasabah untuk bertransaksi, mereka bisa langsung bertransaksi via 

gadget.  

Q: Pada olahan data yang saya punya memang tidak terlalu ada perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan setelah adanya M-banking, tapi terjadi penurunan, yang 

berarti Bank Mandiri lebih baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya setelah adanya 

M-Bank. Menurut Mas Rizko gimana? 

A: Sebuah cabang dalam melakukan operasionalnya dalam satu hari itu butuh tenaga 

kerja, sumber daya seperti listrik, telfon, kemudian biaya sewa tempat. Semakin banyak 

nasabah yang menggunakan Mobile Banking maka semakin tidak perlu lagi biaya – biaya 

tersebut keluar dan biaya tersebut dapat digunakan untuk hal lain, contohnya: 
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pengembangan IT, infrastruktur dan yang lainnya. Karena biaya operasional yang 

dialihkan tersebut maka biaya operasional dari sisi cabang dapat menurun. 

 

NPL 

Q: Menurut mas rizco sendiri kenyataan yang terdapat di faktanya seperti apa, apakah ada 

pengaruhnya NPL dengan M-Banking? Apakah M-Banking juga termasuk membantu 

dalam mengurangi resiko kredit? Seberapa besar M-Banking berpengaruh pada NPL ini? 

A: Secara umum tidak terpengaruh, namun pada kasus -  kasus tertentu bisa berpengaruh. 

Contohnya, nasabah yang lupa untuk membayar kewajibannya, dengan adanya Mobile 

Banking dia dapat memantau rekening pinjamannya. Jadi, dia akan tau kapan dia 

menyiapkan itu via Mobile Banking. Secara tidak langsung, tentu dengan adanya Mobile 

Banking ada pengaruhnya walaupun tidak terlalu besar. Karena, NPL sendiri itu 

sebenarnya dipengaruhi oleh kemampuan si debitur untuk melunasi kewajibannya.  

Yang dapat mempengaruhi NPL turun itu adalah: 

4. Bisnis itu sendiri. Semakin bisnis nasabah itu tumbuh maka ada kemungkinan dia 

tidak akan mengurangi investasi dalam kewajibannya; 

5. Kemampuan debitur untuk menghitung pengeluarannya; 

6. Situasi kondisi secara global. Jika kondisi turun ada kemungkinan bisnis para debitur 

juga ikut turun  

Jadi, analisa harus dilakukan sebelum debitur dan kreditur melakukan perjanjian, atau 

sebelum di konfirmasi dana di cairkan. Analisa kredit cair harus dilakukan secara detail 

bahwa si calon peminjam tidak berisiko untuk bank dan tidak menimbulkan NPL. 

 

Q: Pada data yang sudah saya olah, terjadi perubahan rata – rata NPL yang menurun 

cukup jauh. Jika memang terjadi penurunan yang drastis dari NPL pada Bank Mandiri, 

hal apa saja yang mempengaruhi? 

A: NPL sendiri itu dipengaruhi oleh kemampuan si debitur untuk melunasi kewajibannya. 

Yang dapat mempengaruhi NPL turun itu 
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7. Bisnis itu sendiri, semakin bisnis nasabah itu tumbuh maka ada kemungkinan dia 

tidak akan mengurangi investasi dalam kewajibannya. 

8. Kemampuan debitur untuk menghitung pengeluarannya 

9. Situasi kondisi secara global, jika kondisi turun ada kemungkinan bisnis para debitur 

juga ikut turun  

Jadi, analisa harus dilakukan sebelum debitur dan kreditur melakukan perjanjian, atau 

sebelum di konfirmasi dana di cairkan. Analisa kredit cair harus dilakukan secara detail 

bahwa si calon peminjam tidak berisiko untuk bank dan tidak menimbulkan NPL. 

 

FBI 

Q: Sebenarnya apa saja yang perusahaan bisa dapatkan dengan adanya M-Banking? 

sangat berpengaruh ga FBI dengan adanya Mobile Banking itu sendiri 

A: di Mobile Banking, transaksi utilitas pribadi itu akan ada namanya fee. FBI inilah yang 

menjadi potensi mandiri mendatangkan keuntungan, karena memang ada beberapa 

transaksi yang dikenakan biaya. Contohnya seperti, isi pulsa top up, bill payment dan 

termasuk transaksi – transaksi di mesin EDC. Itu merupakan visi Bank Mandiri untuk 

mendapatkan profit. Seperti saat transaksi isi ulang pulsa, dengan provider tertentu itu ada 

bayarannya dan akan dikenakan langsung pada saat nasabah bertransaksi. Biayanya pun 

beda – beda tergantung kesepakatan. 

Q: Dari data yang saya olah, dengan adanya M-Banking, rata-rata pada FBI bertambah, 

yang berimpact pada perbedaan nilai antara sebelum dan setelah adanya Mobile Banking. 

Sangat berpengaruhkah M-Bangking terhadap FBI Bank Mandiri? Kalo iya, dari sisi 

mana FBI terpengaruh? 

A: Secara langsung sangat berpengaruh setelah adanya Mobile Banking. Semakin banyak 

jumlah pengguna/downloader, user mobile banking, maka semakin banyak pula transaksi. 

Semakin banyak transaksi akan semakin banyak juga Fee Based Income yang masuk. 

Karena jumlah utilitasnya bisa sampai jutaan transaksi. Dengan transaksi yang ada fee 

biayanya itu, otomatis akan mendatangkan keuntungan FBI. 
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ROA 

Q: Untuk ROA sendiri bagaimana mas? Apa dengan adanya M-Banking, ROA juga ikut 

terpengaruh? 

A: Mobile Banking itu kan assetnya di IT. Semakin nasabah banyak menggunakan 

Mobile Banking maka biaya invest yang dikeluarkan untuk pengembangan IT bisa 

tertutup dan menghasilkan profit. Contohnya, jika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah 

mengeluarkan biaya pengembangan IT sebesar Rp. 1.000.000.000,- tetapi pengguna 

Mobile Banking tidak mencapai 1 juta nasabah, yang jika seumpama 1 nasabah dapat 

mendatangkan Rp. 1000,- maka tidak akan balance, yang artinya tidak dapat 

menghasilkan tingkat pengembalian yang baik. Maka dari itu, semakin banyak pengguna 

Mobile Banking maka akan dapat menutupi biaya pengeluaran untuk invest IT. Jadi, biaya 

untuk asset yang dikeluarkan tidak sia – sia, dan ROA bukan hanya dipengaruhi oleh 

Mobile Banking  

Q: Dari data yang saya sudah olah, rata – rata dari nilai ROA bertambah. Menurut mas 

Rizko, kenapa bisa terdapat pertambahan pada ROA ini. 

A: Mobile Banking itu kan assetnya di IT. Semakin nasabah banyak menggunakan 

Mobile Banking maka biaya invest yang dikeluarkan untuk pengembangan IT bisa 

tertutup dan menghasilkan profit. Contohnya, jika PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah 

mengeluarkan biaya pengembangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Tetapi pengguna 

Mobile Banking tidak mencapai 1 juta nasabah, yang jika seumpama 1 nasabah dapat 

mendatangkan Rp. 1000,- maka tidak akan balance, yang artinya tidak dapat 

menghasilkan tingkat pengembalian yang baik. Maka dari itu, semakin banyak pengguna 

Mobile Banking maka akan dapat menutupi biaya pengeluaran untuk invest IT. Jadi, biaya 

untuk asset yang dikeluarkan tidak sia – sia dan ROA bukan hanya dipengaruhi oleh 

Mobile Banking.  

Pengembangan IT itu akan selalu bertahap. Bank Mandiri tidak akan puas terhadap satu 

produk IT. Selama perkembangan zaman terus maju, otomatis Bank Mandiri harus 
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meningkatkan pengembangan IT agar jumlah ROA akan tetap naik karena adanya investasi asset pada sisi IT yang akan terus di 

update atau dikembangkan. 
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