
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi informasi pada dunia bisnis saat ini telah mengalami 

perkembangan yang pesat dimana hal tersebut memberikan bermacam dampak 

pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya perdangan melalui 

jaringan elektronik, dari segi teknologi informasi bisnis juga telah mengalami 

perkembangan dalam hal pembayaran yang saat ini mulai berganti yang semula 

menggunakan uang kertas (uang tunai) menuju sistem pembayaran secara 

elektronik (non tunai), seperti melalui kartu kredit, kartu ATM (debit), dan e-

money. 

 Berdasarkan Bank for International Settlement atau BIS (Bank 

Indonesia, 2006) electronic money (e-money) merupakan stored value atau 

prepaid yang merupakan  suatu media elektronik dimana didalamnya tersimpan 

sejumlah nilai uang yang dimiliki oleh seseorang. Smart card (electronic purse) 

merupakan suatu teknologi yang merupakan modifikasi dari kartu kredit, yang 

memiliki microprocessor chip yang ditanamkan didalamnya serta memiliki 

sejumlah nilai moneter. (Wenninger & Laster, 1995)memberikan suatu 

pengertian bahwaSmart card (electronic purse)  adalah salah satu jenis dasar 

dari e-money yang di bagi menjadi dua tipe closed system dan open 

system.Close system adalah electronic purse dimana hanya dapat digunakan 

pada lingkungan atau pengguna yang hanya terbatas. Sedangkan open system 
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merupakan electronic purse yang memungkingkan konsumen menggunakan 

satu kartu untuk digunakan di berbagai lokasi dan berbagai macam transaksi. 

 Secara teoritis tujuan dari penggunaan e-money ditujukan sebagai suatu 

alat pembayaran alternatif uang konvensional yang biasanya digunakan sebagai 

alat pembayaran untuk transaksi mikro dan relatif sering. Dalam Pertanyataan 

(Bank Indonesia, n.d.)kegiatan transaksi bisnis secara elektronik di Indonesia 

masih didominasi pada penggunaan pembayaran kartu seperti kartu debit dan 

kartu kredit. Hal tersebut tercermin dari data jumlah transaksi Alat Pembayaran 

dengan Menggunakan Kartu (APMK) yaitu kartu ATM/Debit di Indonesia 

lebih tinggi dibandingan dengan peredaran uang elektronik (e-money). 

Gambar 1.1 

Transaksi Kartu ATM / Kartu Debit dan Uang Elektronik (e-money) 

periodeseptember 2015 – agustus 2016 

 

Sumber :(Bank Indonesia, n.d.) 



3 
 

 
 

 Berdasarkan pada grafik tersebut menunjukkan banyaknya transaksi 

uang elektronik (e-money) mengalami peningkatan. Akan tetapi bila kita 

perhatikan peningkatan tersebut tidak bisa menandingi perkembangan transaksi 

kartu debit (ATM). Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi bisnis yang ada 

di Indonesia di dominasi oleh transaksi menggunakan kartu debit (ATM). 

Selain itu dari data tersebut terlihat bahwa pemakaian e-money sebagai suatu 

alternatif pembayaran non-tunai memiliki potensi yang cukup besar untuk 

mengurangi tingkat pertumbuhan pemakaian uang tunai, dimana masyarakat 

Indonesia sudah mulai menggunakan instrumen e-money khususnya sebagai 

pembayaran yang memiliki sifat mikro hingga ritel. 

 Dikarenakan terjadinya perkembangan yang terus-menerus pada 

peningkatan transaksi e-money di Indonesia sampai dengan tahun 2016, ada 20 

penyedia resmi uang elektronik (e-money) yang telah terdaftar di Bank 

Indonesia.(Bank Indonesia). Berikut bank dan lembaga selain bank (LSB) yang 

memiliki nama produk  e-money dan kegunaan masing-masing dari tiap 

penerbit. 

Tabel 1.1 

Lembaga Penerbit Uang Elektronik 

No Nama Penerbit Nama Produk 

1 BPD DKI Jakarta Jak Card 

2 Bank Mandiri E-Toll Card Mandiri, Indomaret 
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Card, w-money mandiri, GazzCard 

3 Bank Central Asia Flazz 

4 PT. Telekomunikasi Flexy Card, i-Vas Card 

5 PT. Telekomunikasi 

Selular 

T-cash 

6 Bank Mega Mega Cash, Mega Virtual 

7 PT. SKYE SAB 

Indonesia 

Skye Card 

8 PT. Indosat Dompetku 

9 Bank Negara Indonesia TapCash, Kartuku 

10 Bank Rakyat Indonesia Brizzi 

11 PT. XL Axiata XL Tunai 

12 PT. Finnet Indonesia FinChannel 

13 PT. Artajasa Pembayaran MYNT 

14 Elektronis Bank Permata BBM Money 

15 Bank Cimb Niaga Rekening Ponsel 

16 PT. Nusa Satu Inti Artha  DokuPay 

17 PT. Bank Nationalnobu Nobu E-Money 

18 PT. Smartfren TElecom Uangku 

19 PT. MVCOMMERCE 

Indonesia 

Ponsel Pay 

20 PT. Witami Tunai TrueMoney Witami 
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Mandiri 

Sumber : Bank Indonesia 2015 

  Dari data tersebut terlihat bahwa terdapat 20 penerbit e-money 

yang menyediakan bebagai fungsi yang berbeda-beda.  Dalam menggunakan E-

Money tidak diperlukan uang fisik, hanya cukup menempelkan kartu E-Money ke 

mesin Electronic Data Capture (EDC).  

  Dengan pertumbuhan sarana transportasi darat yang terus 

meningkat menjadi penyebab banyak jalan yang mengalami kemacetan. Tentunya 

dengan kemacetan yang semakin menjamur di beberapa daerah masyarakat akan 

lebih memilih untuk memanfaatkan fasilitas jalan tol. Menurut Jasamarga pada 

tahun 2016, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia 

senyatanya memerlukan jaringan jalan yang handal. Dimana PT Jasa Marga 

memiliki tugas utama yaitu untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan 

serta memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat 

berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi 

daripada jalan umum bukan tol. PT Jasamarga memiliki 2 sistem untuk jalan tol 

yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem 

dimana menghitung biaya tol sesuai dengan ruas jalan yang dilalui. Sedangkan 

sistem terbuka adalah sistem dimana tidak melihat ruas jalan yang dilalui. 

  Teknologi E-Money akhirnya dimanfaatkan oleh PT  Jasamarga 

dalam melakukan transaksi yang disebut dengan kartu e-toll. E-Toll Card adalah 

bentuk modernisasi pelayanan dan pemanfaatan teknologi e-money yang 



6 
 

 
 

dilakukan oleh PT Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol di Indonesia dalam 

rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan. Oleh karena itu, PT Jasa 

Marga menyediakan beberapa Gerbang Tol Otomatis (GTO) untuk para pengguna 

jalan yang mulai menggunakan e-Toll Card sebagai media transaksinya, dan 

apabila pengguna jalan belum memiliki e-Toll Card pengguna juga dapat 

menggunakan Gerbang Tol Reguler (GTR) seperti transaksi pembayaran tol 

sebelumnya. keberadaan e-Toll Card sebagai alat pembayaran di tol, membuat 

pelanggan tol tidak perlu lagimembawa uang secara tunai, namun cukup 

menempelkan kartu e-Toll Card pada mesin yang sudah disediakan.  

  Pada tahun 2017 ini Jasa Marga telah memulai lebih awal 

kewajiban pembayaran transaksi nontunai di dua gerbang tol, tepatnya pada 30 

September, pengguna yang melintas di gerbang Gayamsari dan Muktiharjo 

diharus untuk menggunakan uang elektronik atau biasa disebut  E-Toll Card. 

Adapun kewajiban nontunai di gerbang Tembalang dan Manyaran sesuai secara 

100 persen akan diberlakukan pada 31 Oktober 2017. Akan tetapi secara 

kenyataan dari sisi peneriamaan teknologi oleh masyarakat, pengembangan 

sistem pembayaran e-money ini hingga saat ini masih memiliki kendala pada 

kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi era cashless society. 

Kesadaran masyarakat akan kemudahan dan manfaat terhadap e-money masih 

tergolong sangat minim, selain itu terdapat banyak faktor eksternal yang 

menjadi alasan / latar belakang masyarakat untuk juga mau menerima 

kebijakan E-toll yang telah diberlakukan hingga saat ini. Oleh karena hal 

tersebut, penelitian ini akan membahas analisis faktor penerimaan teknologi 

http://jateng.tribunnews.com/tag/jasa-marga
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oleh masyarakat dalam menggunakan E-toll Card sebagai pilihan untuk 

pembayaran jasa toll di kota Semarang. 

  Persepsi dari pengguna smart card yang dipergunakan untuk e-

money sebagai bagian dari perkembangan teknologi dapat dilihat dengan 

kerangka teori TAM (Technology Accepted Model). Teori TAM 

(TechnologyAcceptance Model) digunakan untuk melihat persepsi dari 

pengguna e-money karena TAM merupakan model perilaku pemanfaatan 

teknologi danliteratur sistem informasi manajemen. 

TAM ini dikemukakan oleh Davis (1986) yang mengembangkan kerangka 

pemikiran tentang niat pemanfaatan teknologi informasi. TAM berfokus pada 

sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan 

mengembangkanya berdasarkan perceived usefulness dan perceived ease of 

use. Menurut model TAM ini perceived usefulness dan perceived ease of use 

dalam sebuah teknologi oleh seseorang merupakanpersepsi seseorang yang 

dapat mempengaruhi kemauan seseorang untuk menerima atau tidak sebuah 

teknologi dalam kehidupanya. 

 Selain dari perceived ease of use dan perceived usefulness,  tentu ada  

banyak alasan dibalik kontroversi pro dan contra yang terjadi akibat 

diberlakukannya Gerbang tol otomatis dan E-toll card sebagai alat pembayaran 

yang wajib ketika menggunakan jalan tol. Berdasarkan berita dari detik.com 

terdapat masyarakat yang senyatanya memang menolak untuk membayar 
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dengan non-tunai, hal tersebut membuat lalu lintas tol menjadi terhenti dan 

mengalami kemacetan. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan difokuskan 

pada judul: “Evaluasi Penerimaan Teknologi GTO dalam Berbasis E-Toll Card 

dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai fenomena bisnis yang terjadi dan permasalahan yang ada 

dalam penerapan GTO (Gerbang Tol Otomatis), sehingga permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah evaluasi penerimaan teknologi pada 

pemberlakukan secara 100 persen transaksi non-tunai (e-toll). Penilitian ini 

dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang senyatanya 

mempengaruhi ketertarikan pengguna jalan untuk tetap menggunakan tol 

walaupun diberlakukan transaksi non-tunai yaitu menggunakan E-Toll Card 

dalam hal pembayaran tol di Kota Semarang. Dari rumusan masalah di atas 

maka muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah presepsi kemudahan dan kemanfaatan memberikan pengaruh 

pada ketertarikan pengguna jalan untuk menggunakan jalan tol setelah 

diberlakukan secara 100% gerbang toll otomatis? 

2. Apa saja Faktor lain yang mempengaruhi ketertarikan pengguna jalan 

untuk menggunakan jalan tol setelah diberlakukan secara 100% gerbang toll 

otomatis? 
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3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

menggunakan E-toll Card? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini memiliki 

fokus dan terarah secara jelas sehingga tidak terjadi kerancuan. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengertahui faktor-faktor apakah yang 

senyatanya mempengaruhi ketertarikan pengguna jalan untuk tetap 

menggunakan jalan tol walau telah di berlakukan transaksi non –tunai secara 

100% di gerbang tol kota Semarang. Selain itu untuk mengetahui kendal-

kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan gerbang tol 

otomatis. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembagan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang manajemen 

pemasaran. Penelitian ini juga berguna sebagai media untuk menguji 

kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan serta sebagai bahan pengembangan bagi pihak manajemen PT. 

Jasa Marga (Persero) serta berbagai pihak yang mengeluarkan produk e-toll 

card sebagai sumber informasi dan merumuskan strategi perusahaan yang 

tepat, terutama pada strategi pemasaran dalam menghadapi masalah 

perusahaan, khususnya berkaitan dengan keputusan pembelian e-toll 

card.Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pemerintah setempat terhadap kebijakan pemberlakuan 

pembayaran tol secara non-tunai sehingga dapat memenuhi kepuasan 

masyarakat yang maksimal. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 Kemajuan dalam dunia teknologi yang semakin maju dan berkembang 

dalam dunia bisnis, menyebabkan terjadinya perubahan yang menyeluruh. Salah 

satunya adalah munculnya fasilitas e-money yang bertujuan untuk menekan lalu 

lintas penggunaan transaksi tunai untuk mengurangi inflasi. Tidak hanya dalam 

dunia kuliner maupun belanja, pada tahun 2017 ini akan diberlakukan 

pembayaran transaksi non-tunai bagi para pengguna jasa toll di sejumlah kota 

besar menggunakan salah satu fasilitas e-money yaitu e-toll card yang merupakan 

kerja sama antara beberapa pihak perbankan dengan PT.Jasamarga. 

  Pada pemberlakuan pembayaran menggunakan E-toll Card ini 

tentunya diharapkan dapat diterima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum siap untuk 

menghadapi kebijakan yang telah diberlakukan secara wajib pada tahun 2017 ini. 

Beberapa masyarakat justru menanggapi kebijakan ini dengan negatif, dan enggan 

untuk menggunakan fasilitas tol. Masyarakat menganggap pemberlakuan e-toll 

justru memberikan kendala dalam aktivitas transaksi di jalan tol. Sehingga 

penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

penerimaan teknologi serta ketertarikan masyarakat untuk menggunakan fasilitas 

tol menggunakan teori acuan dari Teori Accaptance Model (TAM) sehingga dapat 

dijakan sebagai bahan evaluasi mengenai kepuasan pengguna jalan tol. Berikut ini 

adalah kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini: 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, didalam penulisan penelitian ini disusun 

secara sistematis ke dalam lima bab, yaitu : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan 

Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan. 

Bab II : Landasan Teori  

Bab Ini Berisi Landasan Teori Dan Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Pemikiran, Dan Pengembangan Hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab Ini Berisi Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional, Penentuan 

Sampel, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode 

Pengolahan Data, Dan Metode Analisis. 

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan 

Bab Ini Berisi Tentang Uraian Deskripsi Objek Penelitian Serta Analisis 

Data Dan Pembahasannya. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan 

saran-saran yang merupakan hasil analisis data untuk mengatasi masalah 

yang ada. 


