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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern ini teknologi telah menjadi kebutuhan utama 

manusia.Teknologi sendiri dimanfaatkan untuk memudahkan berbagai pekerjaan, 

kebutuhan, hingga aktivitas sehari-hari manusia. Salah satu teknologi yang 

berkembang yaitu teknologi pada sistem pembayaran. Saat ini pembayaran telah 

dimudahkan dengan berkembangnya sistem uang elektronik atau biasa disebut 

dengan e-money. 

Menurut Hidayati (2006) pengertian dari e-money yaitu sejumlah uang 

yang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Pengertian 

inipun mengacu dari definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International 

tentang produk stored-value atau prepaid. Pengertian lain dari e-money menurut 

Rivai (2001) uang elektronik (e-money) adalah alat bayar elektronik dengan yang 

diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang pada agen-agen e-

money, disetorkan secara tunai melalui bank atau pendebitan dari rekening bank, 

sehingga nilai uang tersebut dinyatakan sebagai uang elektronik yang sah yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk bertransaksi melakukan 

pembayaran secara elektronik dengan mengurangi secara langsung nilai uang 

dalam uang elektronik tersebut. Maka dari itu pengertian dari e-money adalah alat 

pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi atau media elektronik dalam 

pengaplikasiannya, dengan menyimpan sejumlah uang ke dalam media elektronik 

melalui penerbit kemudian uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi 
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pembayaran menggantikan uang tunai. Dengan penggunaan e-money sistem 

pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis, karena semua transaksi 

menggunakan alat digital. 

 Di Indonesia e-money saat ini sudah semakin maju dan berkembang pesat. 

Dari tahun ke tahun pengguna e-money semakin meningkat, masyarakat pun lebih 

memilih melakukan transaksi menggunakan sistem pembayaran e-money 

dibandingkan secara tunai. Menurut data dari Bank Indonesia (BI) tahun 2019 

yang diambil dari https://databoks.katadata.co.id menunjukkan, volume transaksi 

uang elektronik pada tahun 2018 melonjak menjadi 2,9 miliar transaksi dimana 

sebelumnya jumlah transaksi yang terjadi pada tahun 2017 hanya sebanyak 943,3 

juta transaksi. Hingga tahun 2019, volume transaksi uang elektronik telah 

mencapai 2,7 miliar transaksi atau mendekati angka pada akhir tahun 2018. 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Bank Indonesia, 2019 

Gambar 1. 1 Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik 
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	 Perkembangan e-money di Indonesia dapat dilihat dari penerapan sistem 

pembayaran menggunakan e-money pada fasilitas-fasilitas umum seperti 

pembayaran tol, parkir, angkutan kendaraan umum, dan lain sebagainya. E-money 

menurut  Bank Indonesia No 16/8/PBI/2014 berdasarkan tempat penyimpanan 

dana dibagi menjadi 2 jenis yaitu chip based dan server based.  Chip based yaitu 

e-money yang menggunakan media berupa kartu atau chip dalam 

pengaplikasiannya seperti produk BCA yaitu Flazz, BNI yaitu Java Jazz Card dan 

Kartuku, Mandiri yaitu Indomaret Card, Gaz Card, dan e-Toll, BRI dengan 

produknya Brizzi, dan banyak lainnya. Penggunaan e-money dalam fasilitas umum 

biasanya menggunakan jenis e-money card based. Kemudian untuk server based 

adalah e-money yang membutuhkan media elektronik dan jaringan internet dalam 

pengaplikasiannya, contoh dari produk e-money server based dari provider 

telekomunikasi terdapat Telkomsel dengan produk T-Cash dan XL Axiata 

mengeluarkan XL Tunai, kemudian dari perusahaan financial technology (fintech)  

 dengan produk e-money contohnya Go-Pay, Ovo, Dana, LinkAja, dan masih 

banyak lainnya.  

 E-money dengan server based atau dapat dikatakan aplikasi e-money 

memiliki berbagai keunggulan yang menjadikan e-money jenis ini menjadi pilihan 

oleh banyak masyarakat Indonesia saat ini. Dengan gaya hidup masyarakat yang 

semakin modern, transaksi pun dilakukan secara mobile seperti belanja, 

pembayaran tagihan listrik, pembelian voucher pulsa, dan kebutuhan transaksi 

lainnya yang praktis menggunakan handphone. Saat ini pun banyak merchant-

merchant yang telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan fintech e-money 
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yang menawarkan berbagai keuntungan dan kemudahan dari produk e-money 

yang dikeluarkan seperti discount, cashback, dan promo-promo menarik lainnya. 

 Penggunaan uang elektronik di Surabaya sendiri sudah semakin populer 

dan berkembang. Hampir seluruh merchant di Surabaya telah menyediakan sistem 

pembayaran menggunakan e-money. Perkembangan e-money ini juga dapat dilihat 

di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya yaitu saat ini banyak merchant-

merchant yang ada di kantin Universitas Ciputra yang telah menyediakan e-money 

sebagai alat untuk bertransaksi seperti Go-pay, Ovo, Dana, dan lain sebagainya. 

Dengan segala keuntungan dan kemudahannya banyak mahasiswa Universitas 

Ciputra yang lebih memilih menggunakan fasilitas e-money dalam bertransaksi 

dibandingkan dengan menggunakan uang tunai, terlebih lagi didukung dengan 

fasilitas di Universitas Ciputra saat ini yang telah menyediakan berbagai transaksi 

dengan menggunakan e-money. 

 Hasil penelitian dari Purwiati (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan uang elektronik di 

masyarakat, yaitu keamanan dan kerahasiaan, manfaat kegunaan, kemudahan 

penggunaan, kesenangan, kepercayaan, kecukupan informasi, dan sikap 

masyarakat atas penggunaan uang elektronik. Menurut Technology Acceptance 

Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis et al (1989) di dalam jurnal Pratama 

dan Suputra (2019) mengatakan bahwa perceived usefulness (persepsi manfaat) 

dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) menjadi dasar yang 

mempengaruhi dalam perilaku pengguna dan tingkat penerimaan teknologi 

informasi. Menurut Susanti, et al (2015) dalam Utami & Kusumawati (2017) 

keuntungan dalam menggunakan e-money yaitu dengan memberikan kemudahan 
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dalam transaksi pembayaran secara cepat dan aman bagi masyarakat luas.  Selain 

kemudahan, kepercayaan  juga menjadi salah faktor yang mempengaruhi persepsi 

mahasiswa dalam menggunakan e-money. Kepercayaan adalah harapan bahwa 

pihak yang dipercaya tidak akan berlaku curang dengan mengambil keuntungan 

pribadi dalam situasi tertentu (Gefen et al., 2003). Kemudian persepsi manfaat 

didefinisikan oleh Davis, 1989 di dalam jurnal Novitasari (2016) yaitu bagaimana 

seseorang mempercayai bahwa suatu teknologi yang digunakannya dapat 

meningkatkan produktivitas dan kinerja pekerjaan mereka. 

 Kesuksesan dari sistem transaksi e-money sendiri  dapat diukur dari 

tingkat minat penggunaan e-money dari masyarakat sendiri. Minat didefinisikan 

sebagai suatu rasa yang timbul oleh karena keinginan atau rangsangan dari produk 

yang dilihatnya, dan timbul ketertarikan dan keinginan untuk memiliki produk 

tersebut (Kotler, 2012).  Davis et al, 1986 di dalam jurnal Ramadhan, Prasetyo, 

dan Irviana (2016) menyebutkan bahwa minat perilaku didefinisikan sebagai 

tingkat seberapa kuat seseorang melakukan suatu perilaku tertentu. Minat perilaku 

sendiri adalah keinginan untuk melakukan suatu perilaku.   

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa persepsi kegunaan, 

kemudahan dan kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat 

dalam pemilihan penggunaan e-money. Kemudian sampai saat ini belum ada 

penelitian yang membahas mengenai persepsi terhadap minat menggunakan e-

money di Universitas Ciputra Surabaya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor Persepsi Kemudahan, Manfaat, 

dan Kepercayaan Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya terhadap Minat 

Penggunaan E-Money”. 
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1.2 Rumusan Masalah  
	
 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah 

dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? 

2.Apakah faktor persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? 

3. Apakah faktor persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? 

4. Apakah faktor persepsi kemudahan, manfaat, dan kepercayaan 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat penggunaan e-

money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 
	
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dari itu tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor persepsi kemudahan terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor persepsi manfaat terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor persepsi kepercayaan terhadap minat 

penggunaan e-money pada Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. 

 4. Untuk mengetahui faktor persepsi kemudahan, manfaat dan kepercayaan 

mempengaruhi secara simultan terhadap minat penggunaan e-money pada 

Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
	
1.4.1 Manfaat Praktis  
	
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi penerbit-penerbit sistem pembayaran e-money agar dapat mengembangkan 

kualitas sistemnya agar dapat dipercaya dan digunakan oleh berbagai kalangan 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Teoritis  
	
 Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan perekonomian. Temuan 

penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menambah literasi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 
1.5 Batasan Penelitian  
	
 Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

dihadapi, antara lain:  

1. Responden penelitian terbatas hanya pada mahasiswa dan mahasiswi di 

Universitas Ciputra Surabaya sehingga hasil penelitian belum dapat 

digeneralisasi. 

2. Variabel dan jumlah pertanyaan terbatas pada persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan, dan persepsi kepercayaan. Variabel lainnya seperti persepsi 

perilaku, persepsi kepuasan, dan persepsi keamanan belum seluruhnya 

dimasukkan dalam penelitian ini.  

3. Obyek e-money yang digunakan hanya 1 jenis yaitu menggunakan e-

money dengan server based  


