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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sistem pembayaran konvensional dengan uang tunai saat ini memiliki 

banyak masalah. Prosesnya menjadi lambat seperti contoh bayar tol dengan uang 

tunai lambat karena adanya uang kembalian dari petugas tol. Kemudian ditambah 

ada masalah keamanan dengan hilangnya uang, pencurian, dan biaya untuk 

membuat uang receh sekarang ini menjadi tidak murah. Mungkin biaya saat ini 

untuk membuat uang lima ratus rupiah biayanya lebih dari lima ratus rupiah 

rupiah. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam industri 

keuangan telah merambah di segala aspek dan telah mampu mengubah tatanan 

sistem keuangan modern. Melalui kemampuan yang ditawarkannya, teknologi 

informasi terbukti dapat menekan biaya, menciptakan proses kerja yang lebih 

cepat dan efisien, serta menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi (Baihaqi, 

2011).  Didukung dengan perkembangan transaksi keuangan yang saat ini serba 

elektronik, teknologi informasi semakin menjadi salah satu piranti yang 

diunggulkan untuk digunakan di dalam industri keuangan. Sistem pembayaran 

konvensional ini sebenarnya sekarang sudah diatasi dengan adanya sistem 

pembayaran elekronik dengan menggunakan sistem uang elektronik. Dari 

platform-nya sistem uang elektronik sebetulnya memiliki tiga jenis: berbasis kartu 

(smartcard), internet, dan ponsel (Baihaqi, 2011) 
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 Salah satu solusi untuk sistem uang elektronik adalah produk yang di 

keluarkan oleh BNI berbentuk kartu Tap Cash. Kartu Tap Cash adalah uang 

elektronik berbentuk kartu atau bentuk lainnya, sebagai pengganti uang tunai yang 

digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh merchant yang telah 

bekerja sama dengan BNI. Tap Cash memiliki karakteristik sebagai berikut

 : 

1. Transaksi pembayaran lebih cepat (transaksi < 1 detik). 

2. Menghindari uang lecek, rusak dan palsu. 

3. Tanpa uang kembalian. 

4. Tanpa minimum transaksi. 

5. Dapat diisi ulang (Top Up) minimal Rp 10.000-, - maksimal Rp 

1.000.000-,. 

6. Saldo pada kartu tap cash tidak diberi bunga dan dijamin LPS. 

7. Dapat dipindah tangankan. 

 Kartu Tap Cash ini berharga Rp 25.000-, belum termasuk saldo namun 

dapat diisi ulang (Top Up) di ATM BNI, ATM bersama, Outlet BNI terdekat, E-

Channel (M-Banking/SMS Banking),dan EDC pada Alfamart. Kartu Tap Cash 

Semarang Hebat ini baru dilaunching oleh Walikota Semarang pada tanggal 17 

Februari 2017, yang mana kartu ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah 

Kota Semarang, DISHUB dan BNI untuk menciptakan Semarang Smart City. 

Kartu ini dianjurkan oleh Bapak Hendi selaku Walikota Semarang untuk 

mempermudah transkasi masyarakat kota Semarang. Saat ini akseptasi atau 

penggunaan kartu Tap Cash Semarang Hebat dapat digunakan di Bus Rapid 
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Transit Semarang (BRT), Alfamart, tenant-tenat yang bekerja sama dengan BNI 

untuk saat ini seperti Toko Alat Tulis Merbabu, Togamas, Bandeng Djuwana, 

Cafe Tekodeko, Loenpia Mbak Lien, dan di Tol Jasamarga.  

 Ke depannya kartu ini akan sangat multifungsi dapat dipergunkan sebagai 

kartu identitas, kartu absensi hingga kartu perpustakaan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, serta pembayaran yang berhubungan dengan Pemerintahan kota 

Semarang guna menghindari pungutan liar untuk menjadikan Semarang Be Smart 

City based on E-Government, Semarang more Accountable, Realistic, and the 

Transparent City. BNI akan menjadi bank mitra Pemerintah Kota Semarang. 

Kerja sama ini juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan BNI 

sebagai solusi perbankan terpadu bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, 

apalagi masih banyak potensi bisnis yang dapat digali antara BNI dengan 

pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya Tap Cash Semarang Hebat 

menjadi pelopor kartu multifungsi pertama yang dimiliki warga Semarang dan 

akan mendatangkan berbagai manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota 

Semarang agar lebih mudah dan aman melakukan segala pembayaran di Kota 

Semarang dan memajukan Kota Semarang sebagai Smart City. 

Penelitian ini berisi tentang kajian perilaku pengguna Tap Cash dengan 

pendekatan technology acceptance model (TAM). Pendekatan TAM 

menggambarkan bahwa penggunaan teknologi informasi dipengaruhi oleh 

variabel kemanfaatan (perceived usefullness) dan variabel kemudahan pemakaian 

(perceived ease of use), di mana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan 

validitas yang telah teruji secara empiris. TAM mendeskripsikan dua faktor yang 
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secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah 

persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi informasi (perceived usefullness). 

Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan 

penggunaan teknologi informasi (perceived ease of use). Kedua faktor tersebut 

mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya 

penerimaan untuk memanfaatkan teknologi informasi (attitude toward using) akan 

mempengaruhi minat penggunanan teknologi informasi sesungguhnya 

(behavioural intention) (Davis, 1989). 

Gambar 1.1. Pendekatan Technology Acceptance Model 

 

 

 

 

 

Sumber: Davis (1989) 

 Banyak implementasi teknologi baru yang gagal disebabkan bukan karena 

faktor teknis namun lebih pada faktor sumber daya manusia. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku pengguna suatu teknologi informasi memiliki peran 

penting terhadap keberhasilan implementasinya. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Baihaqi (2011) dan Pertawijaya (2015). Baihaqi (2011) meneliti tentang 

analisis penerimaan pengguna Telkomsel Cash terhadap sistem pembayaran 

elektronik menggunakan TAM. Sementara Pertawaijaya (2015) meneliti tentang  

analisis komparatif mobile technology acceptance model pada aplikasi Telkom T-
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Money dan Mandiri E-Cash menggunakan TAM. Kedua penelitian tersebut 

membuktikan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh 

positif terhadap attitude toward using serta dilanjutkan attitude toward using 

berpengaruh positif terhadap behavioral intention. 

 Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Determinan Penggunaan Tap Cash Semarang Hebat by BNI Dengan 

Pendekatan Technology Acceptance Model. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut. 

1. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI? 

2. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI? 

3. Apakah attitude toward using berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh perceived usefulnesss terhadap attitude 

toward using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perceived ease of use terhadap attitude 

toward using dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh attitude toward using terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan Tap Cash Semarang Hebat by BNI. 

 

Sementara manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis 

Setelah mengetahui variabel yang berpengaruh pada penggunaan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI, maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut 

dalam kebijakan perusahaan. 

2. Kontribusi teoritis 

Menambah tambahan bukti empiris tentang analisis penerimaan Tap Cash 

Semarang Hebat by BNI dengan pendekatan TAM yang membuktikan 

bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh positif 

terhadap attitude toward using serta dilanjutkan attitude toward using 

berpengaruh positif terhadap behavioral intention. 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Gambar 1.2. Kerangka Pikir 

 

 

 H1(+) H3(+) 

 

 H2(+) 

 

PERCEIVED 

USEFULNESS 

PERCEIVED 

EASE OF USE 

ATTITUDE 

TOWARD 

USING 

BEHAVIORAL 

INTENTION 



7 

 

 

 Didukung dengan perkembangan transaksi keuangan yang saat ini serba 

elektronik, teknologi informasi semakin menjadi salah satu piranti yang 

diunggulkan untuk digunakan di dalam industri keuangan. Sistem pembayaran 

konvensional ini sebenarnya sekarang sudah diatasi dengan adanya sistem 

pembayaran elekronik dengan menggunakan sistem uang elektronik. Dari 

platform-nya sistem uang elektronik sebetulnya memiliki tiga jenis: berbasis kartu 

(smartcard), internet, dan ponsel (Baihaqi, 2011). Salah satu solusi untuk sistem 

uang elektronik adalah produk yang di keluarkan oleh BNI berbentuk kartu Tap 

Cash. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, objek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik 
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pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta 

teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya. 

 


