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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa kini, kemajuan teknologi berkembang dengan pesat dan 

memberikan pengaruh terhadap banyak hal, terutama pada gaya hidup 

masyarakat yang selalu ingin dimudahkan dalam melakukan banyak 

kegiatan hanya dengan menggunakan sebuah alat yang mudah dibawa 

kemana pun. Kecanggihan teknologi ini pun telah merambah dalam dunia 

pendidikan. Di perguruan tinggi misalnya, mahasiswa memiliki identity 

card atau yang sering disebut dengan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa). 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ini merupakan sebuah kartu identitas yang 

wajib dimiliki setiap mahasiswa dalam sebuah Universitas. Kartu ini 

merupakan tanda pengenal dimana didalamnya terdapat informasi-

informasi terkait dengan mahasiswa yang memilikinya, dan tampilan fisik 

dari KTM ini pada umumnya terdapat logo dan nama universitas, nama 

lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa, dan program studi 

mahasiswa. 

Tidak seperti era sebelumnya, kini KTM telah mengalami banyak 

perubahan yang signifikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahaan 

dan kenyamanan kepada penggunanya. Saat ini KTM tidak hanya 

digunakan sebagai kartu tanda pengenal mahasiswa saja, tetapi beberapa 
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KTM di universitas yang ada di Indonesia kini sudah dapat digunakan 

untuk transaksi perbankan atau bisa disebut KTM plus ATM. Fungsi 

ganda yang dimiliki oleh kartu ini memudahkan mahasiswa dalam 

mengakses dan memenuhi kebutuhan di dalam maupun di luar kampus. 

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan salah satu 

universitas swasta di Semarang yang telah menerapkan sistem KTM plus 

ATM ini. KTM di Universitas Katolik Soegijapranata ini selain digunakan 

oleh mahasiswa sebagai tanda pengenal juga berfungsi untuk alat transaksi 

pembayaran administrasi kuliah. Inovasi ini dilakukan Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan menjalin kerjasama dengan Maybank untuk 

mewujudkan adanya KTM plus ATM di universitas tersebut. 

Pengembangan pada KTM ini telah mengubah fungsi KTM layaknya 

sebuah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat digunakan untuk 

transaksi perbankan, seperti transfer, tarik tunai, setor tunai, dan 

sebagainya.  

Di Universitas Katolik Soegijapranata, KTM plus ATM ini 

memberikan banyak kemudahan untuk penggunanya, dimana mahasiswa 

dapat menggunakannya sebagai alat transaksi pembayaran administrasi 

kuliah yang telah tersistem sehingga memungkinkan mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi administrasi kuliah yang harus dibayar dan yang 

telah dibayarkan secara lengkap dan mudah setiap semesternya. Informasi 

itu dapat dengan mudah didapatkan oleh mahasiswa dari pihak bank yang 
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telah bekerjasama dengan pihak universitas itu sendiri melalui KTM plus 

ATM yang dimilikinya.  

Kemudahan – kemudahan yang diberikan oleh KTM plus ATM ini 

di Universitas Katolik Soegijapranata juga bertujuan supaya nasabah 

Maybank dari kalangan mahasiswa mengalami peningkatan. Tidak hanya 

untuk sekedar menjadi nasabahnya saja, bank juga mengharapkan dengan 

dibuatnya KTM plus ATM tersebut mahasiswa merespon positif dengan 

menggunkannya sebagai alat transaksi perbankan mereka. Namun apakah 

mahasiswa telah memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh KTM 

plus ATM ini sebagai alat transaksi perbankan mereka secara efektif?  

Di Maybank masih sering terlihat banyak mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata yang rela mengantri panjang untuk melakukan 

transaksi perbankan seperti ketika mereka akan membayar administrasi 

perkuliahan, hal tersebut dapat menjadi suatu indikasi kurangnya 

pemanfaatan KTM plus ATM yang mereka miliki sekarang ini. 

Kebanyakan mahasiswa lebih memilih untuk melakukan transaksi tunai 

melalui teller daripada melakukan transaksi melalui KTM plus ATM. 

Indonesia sendiri termasuk negara dengan tingkat transaksi 

penggunaan ATM yang relatif masih sangat rendah apabila dibanding 

dengan kedua negara di Asia Pasifik seperti Negara China dan India pada 

tahun 2016, namun tingkat transaksi ATM Indonesia sedikit lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Pasifik selain dua negara 
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tadi. Tercatat pada tahun 2016, Negara China menduduki tingkat pertama 

sebagai negara dengan tingkat transaksi penggunaan ATM tertinggi 

sebesar 11.744 Juta se-Asia Pasifik, India pada posisi kedua dengan 

jumlah transaksi ATM sebesar 6.811 Juta, sedangkan Indonesia 

menduduki posisi ke tiga sebesar 2.645 Juta, bisa kita lihat pada gambar 

dibawah ini : 

Gambar 1.1 

 

Sumber: http://www.laffertynews.com  

Sedangkan apabila di lihat secara global, jumlah transaksi 

penggunaan ATM di Indonesia terhitung cukup tinggi dibandingkan 

dengan negara-negara maju lainnya dari berbagai benua, seperti Eropa 

misalnya saja di Negara Italy jumlah transaksi penggunaan ATM hanya 

sebesar 725 Juta, Australia sebesar 716 Juta, di Asia ada Korea Selatan 

dengan total 679 Juta, Afrika Selatan sebesar 840 Juta, dan lain sebagainya 

dapat kita lihat pada gambar dibawah ini: 

http://www.laffertynews.com/
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Gambar 1.2 

 

Sumber: http://www.laffertynews.com  

Gambar 1.3 

 

Sumber : https://sharingvision.com 

Dapat kita lihat pada gambar 1.3 di atas menunjukan transaksi 

penggunaan ATM di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014, dimana pada 

http://www.laffertynews.com/
https://sharingvision.com/
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tahun 2014 terjadi penurunan transaksi penggunaan ATM per harinya 

dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2013.  

Menurut http://www.bi.go.id (2014)  

”Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada hari 

Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta secara resmi mencanangkan 

“Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan 

instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu 

komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen 

non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan 

transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas 

perluasan penggunaan instrumen non tunai, kami akan menjadikan 

GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai 

kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat 

akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi 

pembayaran.” 

Menurut http://humas.ui.ac.id (2013)  

”Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menunjuk 

Universitas Indonesia (UI) sebagai subjek pelaksanaan pilot project 

LCS. Program ini sejalan dengan rencana UI untuk menggunakan 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UI sebagai smart card yang juga 

bisa digunakan untuk segala jenis pembayaran. Selain itu, UI juga 

http://www.bi.go.id/
http://humas.ui.ac.id/
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dianggap sebagai universitas yang dapat menggulirkan penggunaan 

uang elektronik di kalangan perguruan tinggi dan masyarakat. 

Jumlah populasi UI yang tinggi (sekitar 60.000 orang terdiri dari 

mahasiswa, dosen dan karyawan) juga menjadi alasan kenapa UI 

dipilih menjadi subjek pilot project dari program LCS ini.” 

Universitas Katolik Soegijapranata sendiri telah menerapkan sistem 

KTM plus ATM yang bekerja sama dengan Maybank jauh sebelum 

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo meresmikan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT), itu berarti sebelum UI menerapkan 

KTMnya sebagai smart card, Universitas Katolik Soegijapranata telah 

terlebih dahulu membuat KTM plus ATM. Namun sayangnya, meskipun 

penerapan KTM plus ATM ini sudah lama diterapkan di Universitas 

Katolik Soegijapranata hingga sekarang ini, ternyata tingkat penggunaanya 

masih relatif rendah. Nasabah dari kalangan mahasiswa ini lebih memilih 

untuk melakukan transaksi pembayaran secara tunai. Banyak mahasiswa 

yang cenderung tidak menabung di KTM plus ATM yang mereka miliki, 

sehingga mereka lebih memilih untuk mengantri di Maybank ketika harus 

melakukan transaksi pembayaran administrasi kuliah mereka. Hal inilah 

yang menjadi alasan penulis untuk meneliti EFEKTIVITAS 

PEMANFAATAN KTM PLUS ATM SEBAGAI ALAT TRANSAKSI 

PERBANKAN BAGI MAHASISWA. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

masalah dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan KTM plus ATM sebagai alat 

transaksi perbankan bagi mahasiswa di Universitas Katolik 

Soegijapranta? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata dalam memanfaatkan KTM plus ATM sebagai 

alat transaksi perbankan mereka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis seberapa efektif pemanfaatan KTM plus ATM sebagai 

alat transaksi perbankan bagi mahasiswa di Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan 

KTM plus ATM sebagai alat transaksi perbankan bagi mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Universitas untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan KTM 

plus ATM sebagai alat transaksi perbankan bagi mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata, sehingga Universitas dapat 

mengetahui apakah KTM plus ATM yang mereka berikan kepada 

mahasiswa dimanfaatkan dengan efektif. Universitas juga dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai dasar cara apa yang akan 

dilakukan selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan 

KTM plus ATM ini dengan melihat dari faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi mahasiswa menggunakannya sebagai alat transaksi 

perbankan. 

b. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank 

mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa dalam 

memanfaatkan KTM plus ATM sebagai transaksi perbankan mereka. 

Hal itu berguna bagi bank dalam hal untuk mengembangkan KTM 

plus ATM supaya pemanfaatannya untuk transaksi perbankan lebih 

efektif. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yakni: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang menunjukan 

teori apa yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji 

penelitian ini, serta kerangka konseptual menguraikan 

konsep penelitian yang akan dilakukan penulis, dan terdapat 

penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar penulis 

dalam melakukan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penilitian berisi populasi dan sampel 

penelitian, sumber dan jenis data, definisi dan pengukuran 

variable penelitian serta alat analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Hasil dan analisis berisi analisa dari penulis berdasarkan 

data-data yang sudah didapatkan guna menjawab 

permasalahan yang ada. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan, keterbatasan dan 

saran dari penulis. 


