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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Responden Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada pengguna jalan tol, 

wawancara secara mendalam dilakukan pada 30 orang yang selanjutnya disebut 

sebagai responden. Berikut data responden yang berpatisipasi untuk melakukan 

wawancara : 

Tabel 4.1 Data Responden Penelitian 

Keterangan Nama Umur  

 

Pekerjaan 

Frekuensi 

Dalam 

Menggunakan 

Jalan Tol 

Dalam 1 

Bulan 

Responden 1 Kiswara 47 th Sopir 3-5 kali 

Responden 2 Spriyanto 28 th  Sopir 5-7 kali 

Responden 3 TinaWirantika 35 th Ibu Rumah 

Tangga 

3-5 kali 

Responden 4 Agus Nugroho 32 th Pegawai 

Swasta 

5-7 kali 

Responden 5 Novi Fiolina 28 th Pegawai 

Swasta 

3-5 kali 

Responden 6 Herry Prasetya 25 th Wiraswasta > 7 kali 

Responden 7 Andreas Setiawan 21 th Mahasiswa < 3 kali 

Responden 8 Yulia Rahmawati 20 th Mahasiswa 3-5 kali 

Responden 9 Tyas Saptiwi 21 th Mahasiswa > 7 kali 

Responden 10 Gresellia Permata S 22 th Mahasiswa < 3 kali 

Responden 11 Dian Ajeng K P 20 th Mahasiswa 3-5 kali 

Responden 12 Albert Haryanto 21 th Mahasiswa < 3 kali 

Responden 13 Dea Rizka Amalia 25 th Mahasiswa 3-5 kali 

Responden 14 Vincentia Karina 20 th Mahasiswa < 3 kali 

Responden 15 Carolina Sesilia 46 th Ibu Rumah 

Tangga 

< 3 kali 

Responden 16 Audilia Gea 

Winanda 

22 th Mahasiswa 3-5 kali 
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Responden 17 Sandy Kurnia 

Saputra 

29 th Pegawai 

Swasta 

< 3 kali 

Responden 18 Michael C.W 28 th Pegawai 

Swasta 

< 3 kali 

Responden 19 Santoso S 21 th Mahasiswa < 3 kali 

Responden 20 Hoo Vincentiu 

Soegiharto 

52 th Wiraswasta > 7 kali 

Responden 21 Ronald S. Setiawan 32 th Wiraswasta < 3 kali 

Responden 22 Evan Andre 

Pratama 

23 th Mahasiswa 3-5 kali 

Responden 23 Sri Harianingsih 47 th Pegawai 

Swasta 

3-5 kali 

Responden 24 Untoro Pratama 49 th Pegawai 

Swasta 

> 7 kali 

Responden 25 Ferry Wijaya K 32 th Wiraswasta 5-7 kali 

Responden 26 Faris Herryadi 27 th Pegawai 

Swasta 

> 7 kali 

Responden 27 Yulius Prihadi 25 th Sopir > 7 kali 

Responden 28 Yulia Aryantisari 22 th Mahasiswa 5-7 kali 

Responden 29 Insani Kusuma 61 th Wiraswasta < 3 kali 

Responden 30 Tan Fransiska 45 th Wiraswasta 3-5 kali 

Sumber: Data Primer yang diolah 

4.1.1 Analisis Responden Pelitian 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1.1 Data Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 17 57% 

Perempuan 13 43% 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan pada analisis jenis kelamin, dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 57%, sedangkan 

untuk responden perempuan sebesar 43%. 
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b. Umur  

Tabel 4.1.2 Data Responden Penelitian Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persentase 

20-25 th 14 47% 

26-30 th 5 17% 

31-40 th 4 13% 

41-50 th 5 17% 

>50 th 2 6% 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan pada analisis umur, dapat diketahui bahwa dalam penelitian 

ini responden dengan umur 20-25th merupakan responden dengan persentase 

terbesar, sedangkan reponden dengan persentase terkecil adalah dengan umur 

>50th. 

c. Pekerjaan  

Tabel 4.1.3 Data Responden Penelitian Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Sopir 4 13% 

Pegawai Swasta 6 20% 

Wiraswasta 6 20% 

Mahasiswa 12 40% 

Ibu Rumah Tangga 2 7% 

Total 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 Berdasarkan pada analisis jenis pekerjaan, dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini profesi responden terbanyak adalah mahasiswa dengan persentase 

sebesar 40%, lalu diikuti oleh pegawai swasta dan wiraswasta dengan masing-

masing persentase sebesar 20%. Kemudian jenis pekerjaan yang paling sedikit 

adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar 7%. 
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4.2 Analisis Hasil Wawancara Mendalam 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam (in-depth interview). Hasil wawancara yang telah dianalisis dibuat 

pengelompokkan agar memudahkan dalam mengolah data. Berikut merupakan 5 

kategori yang didapat dari hasil wawancara mendalam untuk memudahkan 

analisis : 

1. Waktu pemakaian e-Toll 

2. Frekuensi penggunaan jalan tol 

3. Pandangan terhadap penggunaan kartu e-Toll 

4. Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Toll 

5. Saran terkait kartu e-Toll 

Hasil wawancara mendalam akan dibahas berdasarkan kategori yang telah dibuat 

untuk mengetahui respon konsumen jalan tol dalam menggunakan kartu e-Toll. 

Pembahasan ini merupakan pendapat dari 30 responden dengan menambahkan 

kutipan-kutipan pernyataan responden sendiri. Nama responden akan ditulis 

dengan angka dimulai dari 1 hingga 30 sesuai dengan tabel IV.1 yang telah 

disajikan di atas. Berikut merupakan hasil wawancara tersebut : 

4.2.1 Waktu Pemakaian kartu e-Toll 

Berdasarkan wawancara mendalam yang telah dilakukan, penulis mendapatkan 

informasi yang dikategorikan dalam waktu pemakaian kartu e-Toll.  Beberapa 

responden mengaku telah menggunakan kartu e-toll jauh sebelum di wajibkan 

untuk menggunakan kartu e-Toll dalam proses transaksi di jalan tol, seperti yang 

diungkapkan oleh responden 3 : 

“Iya saya sudah pakai kartu e-toll udah lumayan lama sebelum diwajibin juga.” 

Pernyataan tersebut mewakili responden lain bahwa mereka telah menggunakan 

kartu e-Toll sebelum adanya kebijakan untuk menggunakan kartu e-Toll di jalan 

tol, selain itu beberapa responden juga mengaku bahwa terdapat alasan mengapa 

mereka telah menggunakan kartu e-Toll jauh sebelum adanya kebijakan pada 

akhir Oktober lalu,  Hal serupa dikatakan oleh responden 7, yaitu: 
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“Kalau aku memang udah dari dulu sih ko, soalnya kan memang menurutku 

kalau kita pakai e-Toll jadi lebih cepet dan nggak ribet.” 

Pendapat lainnya juga dikatakan oleh responden 10: 

“Aku udah pakai e-Toll sebelum kebijakan dari pemerintah keluar, tapi kalau 

memang saldo udah habis aku pakai cash.”  

“soalnya menurutku sih lebih efektif soalnya kan kita udah ga usah repot-repot 

keluarin duit, tapi kita tinggal tempelin kartunya. Apalagi sekarang sudah 

diwajibkan.” 

 Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh responden 3, responden 7 

dan responden 10, mereka telah menggunakan kartu e-Toll jauh sebelum adanya 

kebijakan mengenai kewajiban pembayaran menggunakan e-Toll di seluruh ruas 

jalan tol. Secara keseluruhan responden yang telah menggunakan kartu e-Toll 

juga berpendapat yang sama seperti responden 10 bahwa dengan makai e-toll 

dapat menghemat waktu dan lebih praktis. Seperti yang di paparkan oleh 

responden 17: 

“Aku udah pakai e-toll lama, apalagi memang kan aku sebagai karyawan suatu 

perbankan yang juga salah satu merchant dari e-toll. Soalnya emang e-Toll itu 

memudahkan sekali untuk kita dalam melakukan transaksi di gerbang tol jadi kita 

bisa lebih cepet.” 

 Pendapat serupa juga di papar kan oleh responden 21: 

“Aku sih udah pake ya dari dulu, soalnya menurut ku dengan pakai e-Toll itu 

lebih praktis dan nggak ribet, kan kita yang tadinya kadang harus nunggu uang 

kembalian jadi nggak perlu nunggu jadi lebih cepet kan.” 

 Ada juga responden yang berpendapat alasan responden menggunakan 

kartu e-Toll sebelum muncul kebijakan adalah karena manfaat dari kartu yang 

juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran lain selain tol, seperti yang di 

papar kan oleh responden 24: 

“Iya aku pakai, sebelum diwajibkan aku sudah pakai.” 
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“Soalnya menurutku e-toll lebih praktis aja, selain itu kalau aku di minimarket 

juga bisa buat bayar” 

 Akan tetapi beberapa responden juga mengaku baru menggunakan kartu 

E-toll setelah adanya kebijakan yang telah mewajibkan para pengguna jalan toll 

untuk menggunakan kartu e-Toll sebagai alat pembayaran di gerbang tol. Hal ini 

seperti yang di ungkapkan oleh responden 1 dan 2: 

“Ya mas, ini justru membuat saya kesusahan. Kalau pakai e-toll brusan ini sih 

ya.” 

“Iya mas baru pakai setelah di wajibkan.”  

 Para Responden mengaku bahwa keberadaan kebijakan menjadi 

pendorong untuk kemudian beralih menggunakan kartu e-Toll hal ini di sebabkan 

pada awalnya para responden enggan untuk menggunakan kartu e-Toll karena 

beberapa alasan. Seperti yang di paparkan oleh responden 6: 

“Kalau aku sih baru nyoba pakai pas di wajibin, soalnya aku dulu males aja 

buatnya. Selain itu aku juga nggak terlalu paham.” 

 Seperti yang dipaparkan oleh responden 6 beberapa responden juga 

enggan untuk menggunakan e-Toll karena beranggapan dengan menggunakan e-

Toll artinya responden harus untuk meluangkan waktu untuk membuat serta 

membayar biaya pembuatan kartu awal, hal tersebut seperti yang telah dipaparkan 

oleh responden 8: 

“Punya dit, dulunya sih lebih milih bayar tunai, pakai e-Toll baru-baru ini aja.” 

“Soalnya  dulu kan, emang gerbang tolnya banyaknya kan tunai, terus kalo pake 

kartu apa itu e-Toll kan harus ribet lagi bikin lagi. Apalagi kan kalau kita bikin 

awalnya kena biaya pembelian kartu juga.” 

 Selain itu intensitas pemakaian juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan responden eggan untuk menggunakan kartu e-Toll, seperti yang 

telah di paparkan oleh responden 16: 
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“Aku sih punya baru-baru ini aja, soalnya dulu memang kurang tertarik buat 

pakai e-toll.” 

“Soalnya dulu aku mikirnya kan memang belum terlalu butuh ya, aku juga kurang 

informasi lengkap soal e-Toll jadi mau pake juga jadi ragu. Selain itu kan kalau 

jarang dipake juga nggak ada gunanya buat bikin e-Toll.” 

 Hal serupa juga di paparkan oleh responden 19: 

“Kalau ditanya begitu sih, saya memang pakai baru-baru ini ketika di wajibkan. 

Soalnya pribadi saya dan keluarga kan jarang pakai jalan tol, kecuali kalau pas 

jam-jam macet.” 

 Anggapan awal juga menjadi salah satu alasan mengapa responden enggan 

untuk menggunakan kartu e-Toll sebelum adanya kebijakan seperti yang telah di 

paparkan oleh responden 29: 

“Baru setelah di wajibin sih, soalnya di awal kayak susah pakenya. Dulu kan 

belum ada informasi yang jelas soal e-Toll jadi kalau mau pakai pun aku jadinya 

was-was kalau ada masalah.” 

 Akan tetapi ada pula responden yang mengaku enggan untuk 

menggunakan jalan tol setelah adanya kebijakan yang mewajibkan Pembayaran 

menggunakan kartu e-Toll, dan responden juga mengaku tidak ingin untuk 

membuat kartu e-Toll. Hal tersebut seperti yang di paparkan oleh responden 15: 

“Nggak, tante nggak pakai.” 

“Nggak dit, sejak diberlakukan e-toll tante udah ga pernah pakai jalan tol.” 

“Tante ngerasa percuma aja bikin e-toll, soalnya tante juga paling dalam sebulan 

2x lewat jalan tol. Itupun kalau mau ke daerah banyumanik. Soalnya kan kalau 

bikin kartunya kita harus deposit uang baru bisa di pake, sedangkan tante jarang 

pakai e-toll.” 

 Berdasarkan hasil wawancara mendalam mengenai waktu penggunakan 

kartu E-toll akhirnya peneliti memperoleh data bahwa lebih banyak responden 

yang senyatanya memakai kartu e-Toll dikarenakan adanya kebijakan yang 

mewajibkan untuk menggunakan kartu e-Toll dalam transaksi di jalan tol, selain 
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itu ada juga responden yang justru dengan adanya kebijakan enggan untuk 

menggunakan jalan tol dan tidak mau untuk membuat kartu e-Toll. Berikut data 

yang terangkum berdasarkan hasil wawancara: 

Tabel 4.2.1 Waktu Pemakaian Kartu e-Toll 

No Waktu pemakaian Responden Persentase 

1 Sebelum Kebijakan 13  44% 

2 Setelah Kebijakan 16  53% 

3 Tidak Menggunakan 1  3% 

Jumlah 30  100% 

Gambar 4.2.1 Waktu Pemakaian Kartu e-Toll 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa ternyata sebanyak 53% responden 

menggunakan kartu e-Toll setelah di berlakukannya kebijakan yang mewajibkan 

para pengguna tol untuk menggunakan kartu e-Toll di gerbang tol. Hal ini 

menunjukkan secara nyata minat responden terhadap kartu e-Toll sangat rendah 

bila tidak diberlakukan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara alasan 

mengapa hal tersebut terjadi adalah karena kurangnya informasi yang disebabkan 

oleh promosi yang dilakukan oleh pengelola jalan tol sendiri PT Jasa Marga 

(Persero) dan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan pihak jalan tol seperti 

minimarket dan perbankan. Sehingga menyebabkan minat responden belum 

menggunakan kartu e-Toll. 

Tabel 4.2.1.1 Waktu Pemakaian Kartu e-Toll Berdasarkan Usia 

44%
53%

3%

Sebelum ada Kebijakan

Setelah ada kebijakan

Tidak menggunakan
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Keterangan 20-25th 26-30th 31-40th 41-50th >50th 

Setelah Kebijakan 20% 3% 10% 13% 7% 

Sebelum Kebijakan 24% 13% 3% 3% - 

Tidak menggunakan - - - 3% - 

  

 Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jika dilihat pada usia antara 20 

tahun- 30 tahun telah menggunakan kartu E-toll sebelum adanya kebijakan ytang 

telah berlaku pada akhir oktober yang telah lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

usia yang masih muda responden lebih memilih untuk menggunakan kartu E-toll 

dari pada menggunakan metode pembayaran tunai. Akan tetapi pada range umur 

yang tergolong lebih tua yaitu lebih dari 30 tahun justru memakai E-toll setelah 

adanya kebijakan pada akhir oktober yang telah lalu. Bahkan pada range usia 41 

tahun – 50 tahun tidak menggunakan walaupun telah diberlakukan kebijakan yang 

mewajibkan pemayaran tol menggunakan E-toll card, hal ini menunjukkan bahwa 

pada usia lanjut minat responden untuk menggunakan E-toll card rendah. 

Tabel 4.2.1.2 Waktu Pemakaian Kartu e-Toll Berdasarkan Frekuensi Pemakaian 

Tol 

Keterangan >3x 3-5x 5-7x >7x 

Setelah Kebijakan 20% 23% 7% 3% 

Sebelum Kebijakan 7% 13% 13% 11% 

Tidak Menggunakan 3%    

  

 Berdasarkan pada tabel diatas bila waktu pemakaian dilihat berdasarkan 

frekuensi pemakaian tol, terlihat bahwa pada frekuensi pemakaian tol yang rendah 

yaitu frekuensi antara 1-5 kali dalam sebulan ternyata memiliki E-tol setelah 

adanya kebijakan pada akhir oktober yang telah lalu. Sedangkan pada frekuensi 

pemakian tol yang tinggi yaitu lebih dari 5 kali telah menggunakan kartu e-toll 

sebelum adanya kebijakan pemberlakuan gerbang tol otomatis. Hal ini 
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menunjukkan bahwa senyatanya frekuensi pemakaian memberikan pengaruh 

terhadap ketertarikan seseorang pada pemakaian kartu E-toll card, Pengguna jalan 

tol yang frekuensi penggunaan jalan tolnya rendah merasa bahwa kartu e-Toll 

tidak diperlukan karena tidak begitu terasa manfaatnya. Sebaliknya bila frekuensi 

penggunaan jalan tol tinggi maka mendorong pengguna untuk menggunakan kartu 

e-Toll. 

Tabel 4.2.1.3 Waktu Pemakaian Kartu e-Toll Berdasarkan Pekerjaan 

Keterangan Mahasiswa Wiraswasta Pegawai 

Swasta 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Sopir 

Setelah 23% 6% 7% 3% 13% 

Sebelum 17% 14% 14%   

Tidak pakai    3%  

 

 Berdasarkan pada tabel diatas bila kita lihat waktu pemakaian E-toll card 

berdasarkan pekerjaan maka telihat bahwa mahasiswa dan sopir menggunakan e-

toll card setelah adanya kebijakan, sedangkan wiraswasta dan pegawai swasta 

telah menggunakan kartu E-toll sebelum adanya kebijakan dari pemerintah. Akan 

tetapi ketika kita lihat pada profesi ibu rumah tangga menggunakan kartu E-toll  

setelah adanya kebijakan dan justru tidak menggunakan walaupun telah 

diterapkan kebijakan dari pemerintah.  

4.2.2 Frekuensi Penggunaan Jalan Tol 

Dari wawancara mendalam, penulis membuat kategori pandangan mengenai 

penggunaan jalan tol. Maksud dari penggunaan jalan tol disini yaitu atau frekuensi 

responden dalam menggunakan jalan tol atau pemakaian responden dalam jalan 

tol. Frekuensi menggunakan jalan tol berbeda setiap responden, ada yang sering 

menggunakan dan ada yang jarang menggunakan. Perbedaan frekuensi 

penggunaan jalan tol dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karena pekerjaan, 

kuliah, ataupun hanya untuk keperluan tertentu. Berikut merupakan pernyataan 
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dari beberapa responden mengenai frekuensi mereka dalam menggunakan jalan 

tol: 

Responden 2 : 

“Sering, berapa yah, empat sampai enam kali tergantung jarak lokasi penumpang 

yang saya jemput sih mas, sama tergantung kondisi sedang macet  atau ndak” 

Responden 3 : 

“Sebenarnya dikatakan sering juga tidak, saya paling pakai jalan tol kalau pas 

jemput anak saya Inggrid, kebetulan dia memang kuliah di unika. Mungkin bisa 

dikatakan seminggu sekali.” 

Responden 4 : 

“Kalau saya buru-buru dan kelihatannya macet pasti lewat jalan tol biar lebih 

cepat. Mungkin sebulan bisa lebih dari 5 kali.” 

 Berdasarkan paparan diatas dapat dilihat bahwa pemakaian jalan tol hanya 

didasarkan pada keperluan saja. Keperluan tersebut ada yang tidak menentu dan 

ada yang menentu. Keperluan yang menentu itu seperti yang diungkapkan oleh 

responden 3 yang memang 1 minggu sekali menjemput anaknya di daerah 

jatingaleh menggunakan jalan yang dirasa cepat yaitu jalan tol. Sedangkan 

responden 2 dan 4 hanya memakai jalan tol apabila dibutuhkan. Selain dari faktor 

keperluan, penggunaan jalan tol juga disebabkan karena pekerjaan dan kuliah, 

sehingga frekuensi menggunakan jalan tol lebih sering. Hal tersebut dikatakan 

oleh responden 9  dan responden 11: 

“ya paling kalau pas mau pulang ke kampus kalo pas jam sore/ padet-padetnya. 

Kalau dihitung sebulan lebih dari 10 kali pastinya.” 

“Kira-kira 8 kali, soalnyakan ngelaju dan tiap minggu pulang, dan pasti lewat 

jalan tol.” 

 Seringnya penggunaan jalan tol oleh responden 9 dan 11 terjadi karena 

jalan tol digunakan sebagai akses menuju tempat kampus setiap harinya. Kegiatan 
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rutin seperti itu juga terjadi dalam pekerjaan yang diucapkan oleh responden 6 dan 

20: 

“Kalau ekspedisi saya selalu saya suruh menggunakan tol, soalnya biar ga 

terlalu makan waktu dijalan, supaya ongkos juga terbeban diperjalanan. Jadi 

pasti setiap ada muatan berangkat di perjalanan pakai fasilitas tol.” 

“Sering dit kalau saya pas buru-buru, saya kan tinggal di daerah  majapahit, jadi 

kalau ke kantor biasanya aku lewat jalan tol biar lebih cepet/biar ga telat. 

Mungkin lebih dari 10 kali” 

 Penggunaan jalan tol sendiri menjadi alasan bagi beberapa responden 

untuk enggan memakai e-Toll. Responden yang frekuensi penggunaan jalan 

tolnya tidak intens atau jarang mengaku bahwa hal tersebut membuatnya belum 

menggunakan kartu e-Toll. Pernyataan itu diungkapkan beberapa responden 

sebagai berikut : 

responden 16: 

“Aku sih punya baru-baru ini aja, soalnya dulu memang kurang tertarik buat 

pakai e-toll.” 

“Soalnya dulu aku mikirnya kan memang belum terlalu butuh ya, aku juga kurang 

informasi lengkap soal e-Toll jadi mau pake juga jadi ragu. Selain itu kan kalau 

jarang dipake juga nggak ada gunanya buat bikin e-Toll.” 

responden 19: 

“Kalau ditanya begitu sih, saya memang pakai baru-baru ini ketika di wajibkan. 

Soalnya pribadi saya dan keluarga kan jarang pakai jalan tol, kecuali kalau pas 

jam-jam macet.” 

oleh responden 15: 

“Nggak, tante nggak pakai.” 

“Nggak dit, sejak diberlakukan e-toll tante udah ga pernah pakai jalan tol.” 

“Tante ngerasa percuma aja bikin e-toll, soalnya tante juga paling dalam sebulan 

2x lewat jalan tol. Itupun kalau mau ke daerah banyumanik. Soalnya kan kalau 
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bikin kartunya kita harus deposit uang baru bisa di pake, sedangkan tante jarang 

pakai e-toll.” 

 Jarangnya frekuensi menggunakan jalan tol membuat responden merasa 

tidak memerlukan kartu e-Toll.  Dari kategori tersebut, diketahui bahwa setiap 

responden memiliki tujuan berbeda dalam penggunaan jalan tol yang berpengaruh 

pada frekuensi penggunaan jalan tol. Frekuensi tiap responden berbeda, ada yang 

terhitung rendah dan ada pula yang terhitung tinggi dalam penggunaan jalan tol. 

Hal tersebut akan ditampilkan dalam tabel dibawah yang menunjukkan frekuensi 

penggunaan jalan tol seluruh responden. 

 

Tabel 4.2.2 Frekuensi Penggunaan Jalan Tol (Dalam Satu Bulan) 

No Frekuensi Responden Persentase 

1 < 3 kali 9 30% 

2 3-5 kali 9 30% 

3 5-7 Kali 4 13% 

4 >7 kali 8 27% 

Jumlah 30 100% 

 

Gambar 4.2.2 Frekuesi Penggunaan Jalan Tol (Dalam Satu Bulan)

 

30%

30%

13%

27%

Kurang dari 3 kali

3 sampai 5 kali

5 sampai 7 kali

Lebih dari 7 kali
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 Salah satu alasan yang menyebabkan responden enggan untuk 

menggunakan kartu e-Toll ialah penggunaan jalan tol yang frekuensinya rendah 

atau jarang. Frekuensi tersebut dibawah 3 kali dan antara 3-5 kali dalam satu 

bulan. Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang memakai 

jalon tol kurang dari 3 kali sebanyak 30% ,diikuti oleh frekuensi penggunaan 

antara 3 sampai 5 kali sebanyak 30%. Dengan frekuensi tersebut yang rendah, 

para responden berpendapat bahwa kartu e-Toll tidak terlalu diperlukan karena 

dirasa kurang manfaatnya karena akan jarang digunakan, hal ini disebabkan kartu 

e-Toll mengharuskan untuk mengisi saldo terlebih dahulu sehingga dengan 

intensitas/ frekuensi penggunaan yang minim membuat saldo tidak dimanfaatkan. 

Tabel 4.2.2.1 Frekuensi pengguna jalan tol Berdasarkan Umur 

Keterangan 20-25th 26-30th 31-40th 41-50th >50th 

<3x 3 - - 10% 7% 

3-5x 10% 7% 10% - 3% 

5-7x 10% 10% 7% 3% - 

>7x 17% - - 3% - 

 

 Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa frekuensi pemakian tol yang 

rendah antara 1 sampai 5 kali dalam sebulan sebagian besar pada usia yang tidak 

muda yaitu usia lebih dari 30 tahun, sedangkankan pada frekuensi yang tinggi 

yaitu lebih dari 5 kali dalam sebulan sebagian besar adalah responden dengan usia 

sekitar 20 sampai 30 tahun. Hal ini disebabkan adanya perbedaan faktor 

kebutuhan seperti pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dll. 

 

Tabel 4.2.2.2 Frekuensi Pemakaian Kartu e-Toll Berdasarkan Pekerjaan 

Keterangan Mahasiswa Wiraswasta Pegawai 

Swasta 

Ibu 

Rumah 

Sopir 
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Tangga 

<3x 7% 13% 3% 3% - 

3-5x 10% 7% - 3% 7% 

5-7x 17% - 13% - - 

>7x 7% - 7% - 3% 

  

 Berdasarkan pada tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat kepentingan 

seseorang mempengaruhi keinginan untuk menggunakan jalan tol, frekuensi 

pemakaian jalan tol yang sering pada profesi mahasiswa dan pegawai swasta yaitu 

lebih dari 5 kali, sedangkan frekuensi pemakaian jalan tol rendah merupakan 

profesi wiraswasta, ibu rumah tangga, dan sopir yaitu pada frekuensi kurang dari 

5 kali. Tingkat keseringan penggunaan jalan tol pada mahasiswa dan pegawai 

swasta adalah karena di sebabkan faktor keperluan seperti mempercepat 

perjalanan dan menghindari kemacetan. 

 

4.2.3 Pandangan Terhadap Penggunaan Kartu e-Toll 

 Kategori selanjutnya yang diperoleh dari wawancara mendalam ialah 

pandangan para responden terhadap penggunaan kartu e-Toll. Penggunaan yang 

dimaksud bukan dalam artian cara menggunakannya, namun pandangan 

responden setelah menggunakan kartu e-Toll.  Berdasarkan hasil wawancara 

pandangan terhadap kartu e-Toll terdapat dua bagian yaitu: 

a. Kelebihan Kartu e-Toll 

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam terhadap responden, di perloleh 

data bahwa kelebihan yang dirasakan oleh masyarakat setelah penggunaan kartu 

e-Toll adalah seperti lebih praktis, fleksibel, dan mengurangi waktu antrian 

sehingga meminimalisir kemacetan. Kelebihan kartu e-Toll seperti praktis, 

fleksibel, dan mengurangi waktu antrian dipaparkan oleh beberapa responden 

sebagai berikut: 
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Responden 5: 

“Enak sih, jadi ndak ribet kalau bayar. Jadi ga bingung cari uang/ cepet-cepetan 

pas masuk gerbang tol jadi kalau pakai e-Toll lebih praktis.” 

Responden 6: 

“Lebih mudah sih dit, soalnya kan memang tinggal nempel kartu gapake siapin 

uang sama terima kembalian. Jadi sekarang lebih cepet dan lebih ga ribet 

dibanding dulu. Kan secara lagika kalau Cuma nempel kartu artinya antrian 

harusnya bisa semakin berkurang karena transaksi di gerbang semakin cepat.” 

Responden 4: 

“Kalau aku memang udah dari dulu sih ko, soalnya kan memang menurutku 

kalau kita pakai e-Toll jadi lebih cepet dan fleksibel” 

 Ketiga responden berpendapat sama bahwa dengan menggunakan kartu e-

Toll pembayaran dirasa lebih praktis karena hanya tinggal menempelkan kartu 

tanpa perlu menunggu kembalian. Hal itulah yang menyebabkan waktu antrian 

dirasa lebih singkat atau cepat. Namun, responden 7 berpendapat lain mengenai 

waktu antrian, responden 20 mengatakan: 

“Menurutku sih tidak cukup dengan transaksi non tunai untuk mengurai 

kemacetan, bisa dilihat setelah diberlakukannya GTO justru kemacetan 

berpindah, yang sebelumnya di gerbang tol keluar, sekarang macetnya tersebar 

baik digerbang tol masuk maupun gerbang tol keluar. Kita bisa lihat gerbang tol 

macet karena kendaraan harus berhenti beberapa detik untuk scan kartu 

transaksi non tunai, jika kendaraan truk ketika mulai berjalan setelah berhenti 

tidak bisa langsung cepat karena beban yang berat dimuatannya. Dengan jutaan 

kendaraan setiap harinya yang menggunakan jalan tol, sudah seharusnya 

Indonesia menggunakan teknologi yang lebih canggih” 

 Kecepatan dari waktu antrian tidak hanya dilihat dari kecepatan 

pembayaran namun juga dari jumlah antrian. Apabila jumlah antrian atau 
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pengguna jalan tol banyak yang menggunakan e-Toll, maka tidak menutup 

kemungkinan antrian pembayaran e-Toll lebih lama daripada pembayaran tunai. 

Keunggulan lain yang didapat dari kartu e-Toll hanya menunjukkan bahwa 

menggunakan kartu elekronik akan lebih praktis karena hanya tinggal 

menempalkan kartu. Selain itu keunggulan lain yang ditawarkan seperti 

fleksibilitas kartu dapat dijadi penarik minat pengguna untuk menggunakan kartu 

e-Toll. Seperti yang dikatakan responden 14 apabila mendapat keuntungan lagi 

dalam menggunakan kartu e-Toll : 

“saya sih pake indomaret card, soalnya juga dipake kalau pas perlu belanja di 

indomaret.” 

 Keunggulan tersebut dapat menjadi nilai tambah produk dan membantu 

untuk membuat promosi lebih menarik minat pembeli. Apabila minat pembeli 

terpengaruhi oleh keunggulan yang ditawarkan maka pengguna kartu e-Toll tentu 

akan meningkat yang tentunya akan menguntungkan pihak pengelola jalan tol dan 

pihak lain yang bekerjasama. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan, para responden 

mengakui bahwa pembayaran menggunakan kartu e-Toll dianggap praktis karena 

tinggal menempelkan kartu pada alat di gerbang tol. Sehingga, waktu yang 

digunakan pun terasa cepat tanpa harus menyiapkan uang dan menunggu 

kembalian. Pembayaran yang dilakukan dengan cepat akan mengurangi waktu 

antrian sehingga meminimalisir kemacetan. Keunggulan kartu e-Toll yang terletak 

pada penggunaan kartu yang lebih praktis apabila dibandingkan dengan 

pembayaran tunai, sehingga kepraktisan tersebut menyebabkan pembayaran 

dilakukan lebih cepat kemudian mengurangi waktu antrian.  

Tabel 4.2.3.1 Kelebihan E-Toll Menurut Responden 

Kelebihan Jumlah Responden Persentase 

Praktis 18 60% 

Fleksibel 9 30% 

Bermanfaat 17 57% 

Memberi kemudahan 18 60% 
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Berdasarkan tabel di atas sebanyak 60%  dari total responden berpendapat bahwa 

dengan menggunakan e-Tol membuat pekerjaannya menjadi lebih praktis, 

sehingga dengan praktis akan mengurangi usaha yang keluarkan maka sebanyak 

60% responden juga berpendapat bahwa e-Toll memberikan kemudahan dalam 

proses pembayaran tol. Selain itu sebanyak 57% dari total responden juga 

berpendapat bahwa e-Tol memberikan manfaat, yaitu membuat proses 

pembayaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan menurut 30% dari total 

responden berpendapat bahwa e-Toll sangat fleksibel sehingga informan semakin 

tertarik untuk menggunakannya, fleksibel dikarenakan kartu e-Tol dapat 

digunakan untuk melakukan pembayaran selain untuk pembayaran tol. 

Tabel 4.2.3.1.1 Kelebihan E-Toll Menurut Responden berdasarkan Pekerjaan 

Keterangan Mahasiswa Wiraswasta Pegawai 

Swasta 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Sopir 

Praktis 
25% 25% 31% 29% 50% 

Fleksibel 
11% 9% 23% 29% - 

Bermanfaat 
32% 33% 23% 29% 25% 

Memberi 

kemudahan 32% 33% 23% 13% 25% 

Total 
100% 100% 100% 100% 100% 

  

 Berdasarkan pada tabel diatas dapat terlihat bahwa kelebihan yang 

dominan dirasakan oleh semua profesi adalah praktis, bermanfaat serta 

memberikan kemudahan. Sedangkan fleksibel merupakan kelebihan dari kartu e-

Toll yang jarang dirasakan oleh para responden, bahkan menurut profesi sopir  

fleksibilitas kartu e-Toll belum mampu menjadi faktor penunjang dari minat untuk 

menggunakan kartru e-Toll. Akan tetapi flesibilitas menjadi salah satu kelebihan 
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yang dirasakan oleh ibu rumah tangga dan pegawai swasta, hal ini disebabkan 

kartu e-toll dapat digunakan untuk metode pembayaran selain tol. 

Tabel 4.2.3.1.2 Kelebihan E-Toll Menurut Responden berdasarkan Usia 

Keterangan 20-25th 26-30th 31-40th 41-50th >50th 

Praktis 
27% 18% 33% 16% 50% 

Fleksibel 
14% 18% 11% 20% - 

Bermanfaat 
27% 37% 33% 27% 25% 

Memberi 

kemudahan 32% 27% 23% 37% 25% 

Total 
100% 100% 100% 100% 100% 

  

 Berdasarkan tabel diatas bila kelebihan berdasarkan usia responden, 

kelebihan yang dominan dirasakan oleh responden adalah bermanfaat, memberi 

kemudahan serta praktis. Ketiga kelebihan tersebut dominan dikarenakan menurut 

responden dengan kartu e-Toll yang praktis maka akan memberikan manfaat dan 

kemudahan dalam proses pembayaran di jalan tol. Sedangkan fleksibel merupakan 

salah satu faktor yang kurang memberikan pengaruh kepada responden, hal ini 

disebabkan beberapa responden yang kurang tertarik untuk menggunakan E-toll 

untuk melakukan pembayaran selain di jalan tol.  

Tabel 4.2.3.3 Kelebihan E-Toll Menurut Responden berdasarkan Frekuensi 

Pemakaian 

Keterangan >3x 3-5x 5-7x >7x 

Praktis 
35% 33% 29% 45% 

Fleksibel 
11% 17% 17% 8% 

Bermanfaat 
27% 20% 19% 20% 

Memberi 

kemudahan 27% 30% 35% 27% 



48 
 

 
 

Total 
100% 100% 100% 100% 

 Selain itu Jika kita lihat kelebihan dari penggunaan e-toll dari sisi 

frekuensi pemakaian, Praktis, memberikan kemudahan, serta bermanfaat 

merupakan salah satu faktor dominan yang dirasakan oleh para responden. 

Sedangkan fleksibel kembali menjadi salah satu faktor kelebihan yang klurang 

dirasakan poleh para responden. Hal itu disebabkan responden hanya 

menggunakan kartu e-Toll hanya untuk melakukan pembayaran untuk di jalan tol. 

b. Kekurangan Kartu e-Toll  

 Seperti kesulitan dalam pengecekan saldo, kesulitan dalam pengisian, dan 

beberapa kendala yang lain. Keunggulan dari penggunaan kartu e-Toll untuk 

beberapa responden tidak membuat mereka ingin memiliki kartu e-Toll. Para 

responden yang selalu membayar dengan tunai merasa akan ada banyak hal yang 

harus diperhatikan apabila menggunakan kartu e-Toll. Seperti yang dikatakan oleh 

responden 9: 

“Ya alasan yang paling utama sih alesannya saya males gitu yah males untuk isi 

saldonya gitu, itu yang membuat saya enggan memakai kartu e-Toll, belum lagi 

kalau isi kena biaya admin, dan uang jadi mengendap kalau ga kita pakai.” 

Hal lainnya juga diungkapkan oleh responden 3: 

“Kalau saya pribadi si oke-oke saja, tapi kadang saya juga ga bisa mikir kalau  

saya lupa bawa kartu bagaimana nasib saya atau pas saya kehabisan saldo. 

Seharusnya kan tetap ada yang  melayani pakai uang tunai.” 

 Berbeda dengan pembayaran tunai yang bisa langsung diberikan, 

penggunaan kartu e-Toll harus memperhatikan saldo. Apabila saldo telah habis 

maka harus segera diisi ulang agar bisa digunakan dalam jalan tol tanpa 

menimbulkan masalah. Hal-hal seperti itulah yang dianggap tidak mudah oleh 

para responden sehingga mengurangi minat untuk memiliki kartu e-Toll. 

Ditambah lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekurangan 

saldo saat terlanjur telah di jalan tol. Seperti yang dijelaskan oleh responden 10 

dan 11: 
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“Sebenarnya ga pernah, Cuma kadang agak was-was kalau saldo tinggal dikit. 

Kadang aku juga harus keluar gerbang toll terdekat buat isi saldo dulu. Itu aja 

sih kesusahannya sendiri.” 

“Iya pernah kalau itu, pas itu udah lama ga lewat tol, terus pas mau lewat takut 

juga kan kita ga bisa cek berapa saldonya. Jadi ada perasaan takut kalau 

saldonya nggak muat.” 

 Pengisian saldo tersendiri harus dilakukan melalui bank maupun 

minimarket yang ada, namum pada kenyataannya saat ini di beberapa gerbang 

dapat melakukan top-up atau isi ulang untuk menanggulangi bila ada konsumen 

yang kehabisan saldo. Hal ini seperti yang di paparkan oleh responden seperti: 

Responden 5: 

“Ehm... dulu itu pernah ada masalah saldo, jadi kan kalau aku pergi ambarawa 

dari tol gayamsari, nah itu kan pindah-pindah pas di gerbang tol apa gitu aku 

lupa, saldoku kurang. Buat ngecek saldo kan susah, jadinya ngisi ya aku kalau 

uda tinggal dikit atau pas pergi. pas itu aku lupa ngisi, akhire ya wes suamiku 

ngomng sama petugase. Untunge itu gerbang sek ada petugase, nah langsung 

diarahin ke gardu buat isi ulang. Aku malah ga tau kalau ternyata di gardu bisa 

isi ulang.” 

Responden 19: 

“Aku pernah denger sih kalau seandainya kehabisan bisa top up, tapi ga tau 

bener nggak, terus ga tau bisa di semua gerbang atau gimana” 

 Hal lain yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan kartu e-Toll 

ialah adanya beban biaya administrasi yang harus dibayarkan atau mengendap. 

Seperti yang dipaparkan oleh beberapa responden seperti: 

Responden 9: 

“Dulu sih lebih suka tunai karena kalo pakai e-Toll yang pertama ribet juga yah 

harus isi ulang, yang kedua itu kita kan deposit ya kalo e-Toll, itu seperti 

menguntungkan pihak Bank gitu, selain itu sistem deposit itu seolah memberatkan 

kita pas isi ulang. Soalnya kalau pakai tunai kan uang ga mengendap gitu. Saat 
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ini sih pakai E-toll baik-baik aja, Cuma kadang susah pas nempelin kartu ke 

mesin aja.” 

Responden 18: 

“Kalau aku pribadi sih hampir mirip sandy, Cuma 1 hal yang buat aku bingung, 

kan kalau kita isi ulang saldo sekarang kena biaya admin tuh, nah aku ngerasa 

itu kan kita Cuma mindahin uang dari tunai jadi non-tunai kan nggak ada sesuatu 

yang membuat harus dikenankan biaya admin.” 

Responden 23: 

“Kendalanya paling ya masalah biaya admin juga ya, soalnya sekarang kan 

untuk melakukan top up kita di kenakan biaya administrasi.” 

 Terlihat bahwa adanya biaya admin tambahan cenderung memberatkan 

pengguna jalan tol. Ditambah penggunaan jalan tol sendiri lebih banyak di dalam 

kota, yang artinya biaya jalan tol masih terhitung murah. Selain itu, dari segi 

manfaat kartu itu sendiri, dapat memberikan benefit lain atau tidak. Beberapa 

responden enggan menggunakan kartu e-Toll karena tidak adanya sesuatu yang 

bernilai lebih untuk ditawarkan. Hal tersebut dikemukakan responden 15: 

“Tante rasa kalau kemudahan ya mudah, kita cuma tinggal nempel kalau di 

gerbang. Tapi ya itu tante ngerasa ga da benefitnya aja, toh pakai e-toll juga ga 

dapet potongan harga lebih murah, terus ga da hadiah kayak poin atau apa gitu. 

Jadi bikin tante nggak tertarik.” 

 Selain itu kualitas teknologi juga merupakan kendala yang cukup 

memberatkan untuk para pengguna e-Toll, tingkat kemampuan mesin untuk 

membaca kartu adalah salah satu kendala yang di hadapi oleh para responden. 

Seperti yang dipaparkan oleh beberapa infroman seperti: 

Responden 21: 

“Selama ini sih nggak ada kendala ya, paling kadang susah buat ngetap soalnya 

jaraknya kurang pas, terus kalo nggak lama ga bisa sekali tap.” 

Responden 27: 
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“Kendala sih paling mesinnya kadang lama kalau nggak error, tapi nggak sampai 

memakan waktu yang lama.” 

 Selain itu jarak mesin juga mempengaruhi kemudahan dan manfaat yang 

diperoleh oleh responden, seperti yang di paparkan oleh responden 3: 

“sebenernya sih nggak ada, tapi saya itu sering susah kalau mau nempelin 

 kartu, soalnya jarak mesinnya jauh, sampai penah kartu saya jatuh dan 

 akhirnya saya  harus turun dulu dari mobil. Belum lagi kalau mesinnya ga 

 peka, jadi tambah lama.” 

 Namun, apabila menggunakan kartu e-Toll, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan diantaranya yaitu mengecek saldo kartu apakah cukup atau tidak, 

apabila tidak cukup maka harus isi ulang dan mencari minimarket atau ATM. 

Meskipun pengisian saldo dapat dilakukan pada minimarket-minimarket, apabila 

telah terlanjur masuk dalam jalan tol dan ternyata saldo kurang, pengguna jalan 

tol dapat mengisi di gardu tol dimana hal tersebut ternyata belum diketahui oleh 

banyak responden. Situasi tersebut menyebabkan mobil harus mundur apabila 

terlanjur masuk gerbang  dikarenakan pengisian hanya dapat dilakukan di gardu 

petugas dan menyebabkan mobil lainnya mundur juga sehingga antriannya 

menjadi lebih lama. Memang tersedia beberapa mesin pengisian/ top up akan 

tetapi tidak semua gerbang menyediakan mesin tersebut. 

 Dalam menggunakan kartu e-Toll, terdapat biaya administrasi setiap 

pengguna melakukan top-up. Ketidak inginan untuk membayar  biaya 

administrasi kartu itu dipertimbangkan pada keunggulan yang kartu e-Toll 

tawarkan. Selain itu e-Toll tidak menawarkan keunggulan lain yang didapat 

dengan menggunakan kartu e-Toll seperti penambahan poin-poin untuk 

mendapatkan hadiah, diskon pada tempat makan, dan lain-lain. Sehingga, kurang 

menarik minat pengguna jalan tol untuk memakai kartu e-Toll. 

Tabel 4.2.3.2 Kendala/ Kekurangan E-Toll Menurut Responden 

Kendala Jumlah Responden Persentase 

Pengecekan Saldo 19 63% 
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Pengisian Saldo 8 27% 

Kepekaan Mesin (kualitas) e-Tol 14 47% 

Jarak mesin e-Tol 12 40% 

Kekhawatiran saat menggunakan 9 30% 

Pembebanan biaya administrasi dan 

Promosi 

7 23% 

 

 Berdasarkan pada tabel diatas sebanyak 63% dari total responden merasa 

kesulitan melakukan pengecekan pada saldo dari kartu e-Tol, pengecekan saldo 

hanya dapat dilakukan pada minimarket/ATM/ dengan penggunakan fitur HP 

pintar yaitu NFC, sehingga hal tersebut membuat kerepotan dan informan merasa 

enggan untuk menggunakan. Selain itu kepekaan atau kualitas mesin e-Toll 

menjadi kendala selanjutnya, yaitu sebanyak 47% dari total responden 

mengeluhkan bahwa mesin e-Tol seringkali harus bekali-kali melakukan scan 

kartu, bahkan beberapa informan juga merasa bhawa hal tersebut merugikan jika 

suatu ketika saldo terpotong lebih dari satu kali karena kualitas mesin yang kurang 

baik. Kedua hal tersebut memicu kekhawatiran responden untuk menggunakan 

kartu e-Tol, sebayak 30% dari total responden merasa khawatir jika menggunakan 

kartu e-Tol disebabkan oleh sulitnya mengecek saldo dan kualitas mesin yang 

kurang baik. Selain itu jarak mesin e-Tol juga menjadi kendala yang cukup serius, 

sebanyak 40% dari total responden berpendapat bahwa jarak mesin terkadang 

membuat informan kerepotan dalam melakukan proses pembayaran. Kendala 

lainnya adalah pengisian saldo, sebanyak 27% dari total responden berpendapat 

bahwa pengisian saldo seharusnya dapat dilakukan secara online sehingga lebih 

memudahkan. Selain itu faktor lainnya yang menjadi kendala adalah adanya 

pembebanan biaya pada setiap pengisian kartu e-Tol, sebanyak 23% mengeluhkan 

hal tersebut, menurut informan pembebanan biaya justru membuat para informan 

enggan untuk memakai e-Tol selain hal itu menurut beberapa responden 

kurangnya fasilitas dan promosi yang diberikan membuat pembebanan biaya pada 

setiap pengisian tidak diperlukan. 
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Tabel 4.2.3.2.1 Kendala/ kekurangan E-Toll Menurut Responden berdasarkan 

Pekerjaan 

Keterangan Mahasiswa Wiraswasta Pegawai 

Swasta 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Sopir Total 

Pengecekan 

Saldo 37% 26% 21% 6% 10% 100% 

Pengisian Saldo 
50% 17% 25% - 10% 100% 

Kepekaan 

Mesin 

(kualitas) e-Tol 

36% 29% 21% 14% - 100% 

Jarak mesin e-

Tol 27% 25% 23% 25% - 100% 

Kekhawatiran 

saat 

menggunakan 

22% 33% 22% 11% 11% 100% 

Pembebanan 

biaya 

administrasi 

dan Promosi 

43% 14% 29% 14% - 100% 

  

 Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa pada kendala pengisian saldo, 

pengecekan saldo, dan kekhawatiran saat menggunakan menjadi kendala yang 

paling di rasakan oleh profesi mahasiswa, wiraswasta dan pegawai swasta hal ini 

disebabkan karena profesi tersebut menginginkan adanya pengembangan seperti 

dapat dilakukan pengecekan dan pengisian saldo secara online dan sewaktu-

waktu, sehingga kekhawatiran saat menggunakan dapat berkurang. Sedangkan 

bagi ibu rumah tangga dan sopir berpendapat bahwa pengecekan dan pengisian 

saldo tidak terlalu memberikan kendala dikarenakan mereka beranggapan bahwa 

pengecekan saldo cukup mudah dikarenakan telah banyak minimarket yang 

bekerjasama. Sedangkan pada kendala kepekaan mesin, jarak mesin e-Toll, dan 

pembebanan biaya administrasi menjadi kendala yang cukup dirasakan bagi 

mahasiswa, karyawan swasta, wirausaha dan ibu rumah tangga, akan tetapi bagi 

profesi sopir tidak merasakan kendala tersebut, dikarenakan sopir mengaku bahwa 

biaya administrasi yang menanggung adalah atasan. Bila kita lihat secara 
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keseluruhan Mahasiswa, pegawai swasta dan wiraswasta adalah profesi yang 

merasakan kendala paling tinggi.  

 

Tabel 4.2.3.2.2 Kendala/ kekurangan E-Toll Menurut Responden berdasarkan 

Usia 

Keterangan 20th - 25th 26th-30th 31th-

40th 

41th-

50th 

>50th Total 

Pengecekan 

Saldo 42% 21% 16% 11% 11% 100% 

Pengisian Saldo 
50% 25% 12.5% - 12.5% 100% 

Kepekaan 

Mesin (kualitas) 

e-Tol 

20% 23% 19% 12% 26% 100% 

Jarak mesin e-

Tol 25% 22% 23% 13% 16% 100% 

Kekhawatiran 

saat 

menggunakan 

33% 22% 22% 11% 11% 100% 

Pembebanan 

biaya 

administrasi 

dan Promosi 

35% 19% 23% - 23% 100% 

 

 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada range umur 20-30 tahun 

merasakan kendala yang lebih tinggi dari pada umur lebih dari 30 tahun. Kendala 

atau kekurangan e-Toll seperti pengecekan, pengisian, serta kekhawatiran saat 

menggunakan kartu e-Toll menjadi salah satu kendala yang paling dirasakan oleh 

golongan umur yang tergolong muda (20-30 tahun). Sedangkan pada umur yang 

lebih tua yaitu range umur lebih dari 30 tahun lebih tidak merasakan kendala 

tersebut. Kendala yang paling dirasakan oleh range umur lebih dari 30 tahun 

adalah seperti kepekaan mesin e-Toll dan jarak mesin e-Toll. 

 

Tabel 4.2.3.2.3 Kendala/ kekurangan E-Toll Menurut Responden berdasarkan 

Frekuensi Penggunaan 
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Keterangan < 3x 3-5x 5-7x >7x Total 

Pengecekan 

Saldo 13% 23% 29% 35% 100% 

Pengisian Saldo 
23% 17% 32% 28% 100% 

Kepekaan 

Mesin (kualitas) 

e-Tol 

23% 12% 35% 30% 100% 

Jarak mesin e-

Tol 18% 20% 35% 27% 100% 

Kekhawatiran 

saat 

menggunakan 

13% 25% 23% 39% 100% 

Pembebanan 

biaya 

administrasi 

dan Promosi 

25% 17% 35% 23% 100% 

 

 Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa kendala lebih dirasakan oleh 

pengguna e-Toll dengan Frekuensi yang lebih sering yaitu pada range lebih dari 5 

kali dalam satu bulan, sedangkan kendala (kekurangan kartu e-Toll) lebih tidak 

terasa oleh pengguna jalan tol dengan frekuen rendah yaitu kurang dari 5 kali. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin seseorang memiliki frekuensi yang sering dalam 

penggunaan jalan tol maka akan merasakan kendala / kekurangan yang dimiliki 

oleh e-Toll. 

4.2.4 Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Toll 

Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan penulis, beberapa responden 

mengaku bahwa responden kurang setuju dengan adanya pemberlakuan kenijakan 

E-toll pada akhir Oktober yang lalu. Beberapa memiliki alasan bahwa pembayaran 

secara tunai belum ada masalah. Seperti yang di sampaikan responden 9: 

“Dulu sih lebih suka tunai karena kalo pakai e-Toll yang pertama ribet juga yah 

harus isi ulang, yang kedua itu kita kan deposit ya kalo e-Toll, itu seperti 

menguntungkan pihak Bank gitu, selain itu sistem deposit itu seolah memberatkan 

kita pas isi ulang. Soalnya kalau pakai tunai kan uang ga mengendap gitu. Saat 

ini sih pakai E-toll baik-baik aja, Cuma kadang susah pas nempelin kartu ke 

mesin aja.” 
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Hal serupa juga di paparkan oleh responden 15: 

“kalau dulu sih tante milih tunai, walau kita harus sediain uang tunai tapi 

setidaknya kita ga perlu repot-repot isi saldo.” 

Selain itu beberapa responden juga mengatakan bahwa lebih baik untuk kembali 

seperti dulu yaitu sistem pembayaran tol secara tunai dan non tunai, hal ini seperti 

yang di paparkan oleh: 

Responden 1: 

“Kalau saya sih mas nggak setuju, mending kayak dulu ada pilihan sendiri, ada 

yang bayar tunai ada yang bayar non-tunai.” 

Responden 19:  

“Kalau aku sih untuk sekarang lebih setuju buat sistem 3:1 yang tadi itu. Jadi 

seolah masyarakat nggak langsung diilangin pembayaran secara tunai, tapi 

sedkit demi sedikit gitu.” 

 Akan tetapi beberapa responden juga menyampaikan setuju dan mendukung 

adanya kebijakan pemberlakuan transaksi non-tunai di seluruh gerbang tol di 

Indonesia. Hal ini seperti yang telah dipaparkan oleh: 

Responden 17: 

“Kalau aku lebih ke e-toll ya soalnya buat aku lebih mudah sih ya.” 

Responden 22: 

“Setuju ya, soalnya kalau pakai tol kan jadi lebih mudah dan nggak ribet, tapi 

mungkin untuk kualitas bisa lebih di tingkatkan.” 

Responden 23: 

“Setuju sih, soalnya pakai e-toll kan jadi lebih cepet, jadinya macetnya juga ga 

kebangetan.” 

 

Tabel 4.2.4 Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Tol 

Keterangan Responden Persentase 
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Setuju 16 53% 

Tidak Setuju 14 47% 

Jumlah 30 100% 

 

  



58 
 

 
 

 

Gambar 4.2.4 Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Tol 

 

Berdasarkan diagram di atas terlihat senyatanya setelah diberlakukan kebijakan 

yang mewajibkan pembayaran non-tunai di gerbang tol sebanyak 47% responden 

tidak setuju atas diberlakukannya kebijakan tersebut, walaupun saat ini mereka 

telah mempunyai dan menggunakan e-Toll Card. Salah satu alasan mengapa 

responden tidak setuju adalah karena responden beranggapan bahwa penerapan e-

Toll belum sepenuhnya memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pengguna. 

Hal ini salah satunya di paparkan oleh responden 21: 

“Kalau menurutku dari segi pengecekan bisa di buatin aplikasi khusus e-toll card 

dimana semua jenis kartu bisa ngecek saldo di sana, kan sekarang udah marak 

banget aplikasi buat ngecek, siapa tau juga pemerintah mau kasih reward poin. 

Terus kalau dari segi pengisian mungkin juga harusnya lewat aplikasi itu bisa di 

isi lewat mobile banking atau internet banking, jadi kan lebih gampang banget.” 

 Selain itu kurangnya informasi yang merata juga menjadi salah satu penyebab 

mengapa responden tidak setuju dengan kebijakan yang telah berlaku saat ini, hal 

ini seperti yang di nyatakan oleh responden 16: 

53%47%
Setuju

Tidak Setuju
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“Oh saya malah nggak tau,karena memang setau saya informasi berkaitan e-Toll 

masih sangat kurang. Soalnya juga pihak perbankan nggak ada informasi 

mengenai itu.” 

 Hal serupa juga di paparkan oleh responden 25: 

“Sebenernya itu salah satu kemajuan yang sangat baik di Indonesia, akan tetapi 

belum meratanya informasi terkait e-toll dan kurang diperhatikannya kualitas 

dan kenyamanan konsumen jadi masalah untuk kebijakan ini.” 

 Akan tetapi sebanyak 53% responden justru setuju dengan pemberlakuan 

kebijakan ini dengan alasan bahwa dengan menggunakan e-Toll maka dapat 

menghemat waktu, lebih praktis dan memberikan kemudahan. Seperti yang 

dipaparkan oleh: 

Responden 18 

“Kalau aku lebih ke e-toll ya, soalnya kan jadi lebih cepet.” 

Responden 26: 

“Kalau aku pribadi sih setuju soalnya jadi lebih praktis kan.” 

 Dengan demikian tentu promosi dan informasi merupakan salah satu faktor 

yang penting untuk membuat masyarakat untuk semakin tertarik menggunakan e-

Toll, dengan promosi seperti memberikan benefit yang lebih kepada para 

konsumen akan membuat program kebijakan e-Toll dapat berjalan lancar. Selain 

itu perlu untuk diperhatikan kualitas teknologi yaitu mesin dari e-Toll itu sendiri, 

sehingga kenyamanan konsumen dapat selalu menjadi yang utama.  

Tabel 4.2.4.1 Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Tol Berdasarkan 

Usia 

Keterangan 20-25th 26-30th 31-40th 41-50th >50th 

Setuju Mengenai 

Kebijakan E-Toll 

30% 10% 3% 7% - 

Tidak Setuju 

mengenai 

Kebijakan E-toll 

17% 7% 10% 10% 7% 
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 Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden yang 

setuju mengenai kebijakan e-Toll card adalah mereka yang memiliki umur muda 

yaitu pada range 20-30tahun, sedangkan responden yang tidak setuju mengenai 

kebijakan e-Toll adalah mereka yang lebih tua yaitu umur lebih dari 30 tahun. 

 

Tabel 4.2.4.2 Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Tol Berdasarkan 

Pekerjaan 

Keterangan Mahasiswa Wiraswasta Pegawai 

Swasta 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

Sopir 

Setuju Mengenai 

Kebijakan E-Toll 

23% 13% 13% - 3% 

Tidak Setuju 

mengenai 

Kebijakan E-toll 

17% 7% 7% 7% 10% 

  

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden yang setuju terhadap 

kebijakan e-Toll Card adalah mereka yang bekerja sebagai mahasiswa, wiraswasta 

dan pegawai swasta, sedangkan responden yang tidak setuju terhadap kebijakan 

E-toll adalah responden yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sopir. 

 

Tabel 4.2.4.3  Pandangan Mengenai Pemberlakuan Kebijakan e-Tol Berdasarkan 

Frekuensi Penggunaan 
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Keterangan < 3x 3-5x 5-7x >7x 

Setuju Mengenai 

Kebijakan E-Toll 

10% 13% 10% 20% 

Tidak Setuju 

mengenai Kebijakan 

E-toll 

20% 17% 3% 7% 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan pada frekuensi 

penggunaan jalan tol, responden yang setuju mengenai kebijakan pemberlakuan 

penggunaan e-Toll card adalah responden yang frekuensinya tinggi yaitu lebih 

dari 5 kali dalam satu bulan. Sedangkan responden yang tidak setuju mengenai 

kebijakan tersebut adalah responden dengan frekuensi yang rendah yaitu dibawah 

5 kali dalam satu bulan. Hal ini menunjukkan bahwa senyatanya frekuensi 

pemakaian e-Toll memberikan pengaruh terhadap ketertarikan seseorang untuk 

menggunakan e-Toll, dikarenakan responden yang memiliki frekuensi pemakian 

yang rendah beranggapan bahwa e-Toll kurang memberi manfaat terhadap 

dirinya. 

4.2.5 Saran Terkait Kartu e-Toll 

Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, dapat diketahui ada 

beberapa kendala yang dihadapi pengguna jalan tol dalam menggunakan kartu e-

Toll. Untuk meminimalisir ketidakpuasan pengguna jalan tol maka perusahaan 

pengelola jalan tol perlu meninjau kembali hal yang menjadi penyebab kendala 

yang dihadapi para pengguna jalan tol setelah diberlakukannya kebijakan 

penggunakan e-Toll card di seluruh gerbang tol. Adapun masukan dari para 

pengguna jalan tol terkait informasi yang diberikan oleh perusahaan ataupun 

pihak yang terkait ialah untuk melakukan perbaikan pada infrastruktur seperti 
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pembenahan mesin ataupun pengecekan mesin terus menerus. Beberapa saran 

tersebut yaitu : 

Responden 10: 

“Kalau dari aku paling sih mesinnya dirawat aja, jangan sampai dikemudian hari 

malah bikin ribet. Terus beberapa gerbang yang belum aktif, diaktifin aja jadi 

lebih banyak gerbang lebih cepat.” 

Responden 13: 

“Kalau menurutku sih, supaya kejadian kayak mesin ga bekerja dengan baik. 

Mending dilakuin cek fisik berkala, jadi perawatan mesin dijaga. Soalnya kan 

sekarang juga semua gerbang harus pakai e-toll.” 

Selain itu juga terdapat responden juga memberikan saran yang mendukung saran 

dari responden 10 yaitu pihak pengelola hendaknya mulai membuka beberapa 

gerbang tol yang belum aktif sehingga kemacetan di gerbang masuk dapat 

berkurang, seperti yang dipaparkan oleh: 

Responden 20: 

“ya paling semoga nggak ada kendala buat para sopir saya saat pakai e-toll, dan 

kemacetan di gerbang tol bisa berkurang, semoga juga beberapa gerbang yang 

belum aktif segera diaktifkan. Sehingga perjalanan lebih cepat.” 

Responden 22: 

“Paling saran aja buat lebih merhatiin kualitas mesinya aja, sama ngebuka 

beberapa gerbang yang belum beroperasi. Jadi kemacetan di gerbang masuk 

semakin berkurang.” 

 Untuk meningkatkan minat dan kepuasam dari pengguna jalan tol sendiri, 

perusahaan pengelola jalan tol dan pihak terkait harus lebih menyebarluaskan 

informasi terkait e-Toll, seperti bagaimana cara pengisian ataupun pengecekan 

saldo. Seperti yang ditegaskan responden 17: 
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 “Kalau dari aku paling sih mesinnya dirawat aja, soalnya kan kadang aku ya 

ngerasa mesinnya agak susah buat baca. Terus paling sosialisasinya harusnya 

malah mulai di marakin misal di iklanin di TV atau gimana, kan ini udah 100% 

apa ga baikknya buat pemerintah buat melakukan sosialisasi besar-besaran. Jadi 

semua lapisan masyarakat paham betul.” 

Selain itu beberapa responden juga memberikan saran terkait dari saldo sendiri, 

beberapa responden masih merasa khawatir apabila saldo yang dimilikinya 

kurang, maka dari itu responden 24 menyarankan : 

“Nah dari sisi informasi dari setiap saldo yang e-Money kita punya atau e-Toll 

lebih baik ada semacam sms yang menginformasikan apakah itu harian atau 

setelah menggunakan kartu ada info saldonya” 

 Beberapa responden juga mengusulkan agar di buat aplikasi yang 

memfasilitasi segala kebutuh seperti pengecekan saldo dan pengisian saldo yang 

terintegrasi dengan kartu, sehingga responden dapat mengecek sewaktu-waktu 

secara online. Hal tersebut seperti yang di nyatakan oleh: 

Responden 14: 

“Paling sih dipikirin cara biar lebih gampang cek saldo, mungkin dengan 

pembuatan aplikasi e-toll, jadi lebih gampang juga.” 

Responden 25: 

“Kalau saran paling ya dikembangin aplikasi buat semua jenis e-toll aja, yang 

terintegrasi jadi semua orang apapun jenis kartunya bisa ngecek ataupun ngisi 

lewat aplikasi itu.” 

Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kekurangan saldo saat membayar 

jalan tol. Pengguna jalan tol dapat terlebih dahulu mengecek secara pribadi saldo 

kartu e-Toll yang dimilikinya sebelum menggunakan kartu tersebut. Terkait saldo 

kartu e-Toll selanjutnya, beberapa responden merasa keberatan dengan adanya 

pemotongan saldo dari biaya yang harus dikeluarkan. Hal itu diungkapkan sebagai 

berikut : 
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Responden 15 : 

“Ya kalau saran nih paling kalau memang sudah diwajibkan ya jangan 

memberatkan dengan memberikan biaya admin, kan kita pakai e-toll juga 

barusan masak udah di kasi biaya ini itu. Pemerintah juga harusnya memberikan 

sesuatu yang menarik, misal harga yang lebih murah atau sistem poin gitu yang 

bisa di tuker macem-macem.” 

Responden 12 menyarankan : 

“Sebenernya kalau aku hampir sama ya kayak Sandy, paling tambahannya sih 

buat di pertimbangkan lagi kenapa kok kita dibebankan biaya admin yang 

senyatanya itu nggak perlu menurutku.” 

 Oleh karena itu, dari kartu e-Toll sendiripun harus lebih ditinjau kembali 

apa yang harus diperbaiki dan dibenah kembali untuk meningkatkan minat dari 

pengguna e-Toll. Seperti saran yang diungkapkan responden 8: 

“Mungkin masih banyak yang perlu di evaluasi. Jadi, kayanya mah masih banyak 

evaluasi buat saat diwajibkan, jadi saran mending banyakin evaluasi sama uji 

coba dulu.” 

 Saran lainnya diungkapkan oleh responden ialah agar kebijakan bisa di 

kembalikan seperti dulu, bahwa pengguna jalan tol di bebaskan untuk memilih 

melakukan pembayaran dengan tunai ataupun non-tunai, salah satunya yaitu: 

Responden 6 : 

“Paling saranku sih lebih ke kayak dulu, paling ga ada gerbang tol yang bayar 

tunai, jadi tetep manfaatin tenaga kerja, kan kasian kalau semua harus mesin. 

Selain itu kadang aku mikir kalau lupa bawa kartu itu gimana.” 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh responden 19 yaitu: 
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“Kalau saran sih mending di evaluasi dan di tinjau ulang, kenapa nggak 

dilakjukan survey ke daerah-daerah yang juga pakai e-toll jarang, gimana 

responya. Bisa juga kan tetep memberlakukan sistem 3:1 jadi jalannya selaras.” 

 Saran tersebut untuk menanggulangi apabila ada pengguna kartu e-Toll 

yang tanpa sadar ternyata saldonya tidak mencukupi. Dalam artian,  

sehinggajangan seluruh gardu tol melayani pembayaran elekronik. Setidaknya, 

ada gardu yang tetap menerima uang tunai. 

 Hasil dari wawancara mendalam terkait saran yang diberikan para 

responden bertujuan agar perusahaan lebih memperbaiki produk yang 

ditawarkannya, sehingga dapat meningkatkan minat dan kepuasan dari para 

pengguna jalan tol. Saran dari para responden akan di paparkan dalam tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.2.5 Saran Terkait Kartu e-Tol 

Masalah Saran 

Minimnya pengetahuan terkait 

kartu e-Tol 

- Memperluas informasi terkait kartu 

e-Toll seperti meningkatkan promosi atau 

penawaran dari pengelola jalan tol dan 

pihak-pihak yang bekerjasama 

 

- Informasi yang diberikan memuat 

keunggulan dari kartu e-Toll, cara 

mendapatkan, cara isi saldo, serta cara 

pengecekan saldo. 

Kekhawatiran saldo kartu e-Toll 

kurang saat pembayaran 

- Tersedianya info berupa sms yang 

menginformasikan sisa saldo kartu e-Toll 

- Tersedianya aplikasi yang 

terintegrasi dengan kartu dimana pengguna 

dapat melakukan pengecekan dan pengisian 

(top-up) secara online. 

Biaya Administrasi yang 

dibebankan tidak sesuai dengan 

benefit yang dirasakan. 

- Promosi semakin di tingkatkan, 

seperti pemberian bonus reward ataupun 

poin sehingga memberikan benefit secara 

langsung dan nyata kepada pengguna. 

- Tersedianya fasilitas yang lebih 

memudahkan sehingga pengguna 

memaklumi adanya penambahan biaya 

administrasi 
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Tidak adanya keunggulan lain 

kartu e-Toll 

- Dibuatkannya sistem poin yang pada 

akhirnya dapat ditukarkan 

- Adanya diskon di tempat lain seperti 

tempat makan  

Evaluasi dalam pada Kualitas 

Sistem (Mesin E-toll) 

- Meningkatkan kualitas sistem 

sehingga dapat lebih mempercepat sistem 

pembayaran. 

- Melakukan pengecekan sistem dan 

mesin secara berkala sehingga tidak terjadi 

error. 

- Disediakannya mesin pengisian 

saldo dalam jalan tol seperti di seluruh 

gerbang tol. 

 

4.3 Diskusi Berdasarkan Kategori 

Pada akhir oktober telah diberlakukan kebijakan mengenai pemberlakuan 

transaksi e-Toll di seluruh gerbang tol di Indonesia, salah satunya adalah beberapa 

gerbang tol di kota Semarang. Di karenakan hal tersebut membuat bebrapa 

masyarakat mau tidak mau harus menggunakan e-Toll card. Akan tetapi pada 

perjalanannya terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat dengan 

menggunakan e-Toll card. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dari sisi pengguna 

jalan tol agar dapat tercapai kepuasan pengguna jalan tol yang maksimal. Berikut 

akan didisukusikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan penggun jalan 

tol untuk menggunakan kartu e-Toll. 

4.3.1 Faktor Pendukung Pemakaian Kartu e-Toll 

4.3.1.1 Frekuensi Pemakaian 

 Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam, salah satu faktor yang 

menpengaruhi ketertarikan pengguna jalan tol dalam menggunakan kartu e-Toll 

ialah pemakaian dari jalan tol itu sendiri atau frekuensi penggunaan jalan tol. 

Pengguna jalan tol yang frekuensi penggunaan jalan tolnya rendah merasa bahwa 

kartu e-Toll tidak diperlukan karena tidak begitu terasa manfaatnya. Sebaliknya 

bila frekuensi penggunaan jalan tol tinggi maka mendorong pengguna untuk 

menggunakan kartu e-Toll. 
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 Kondisi tersebut termasuk dalam sejauh mana pengguna jalan tol percaya 

bahwa dengan menggunakan kartu e-Toll akan meningkatkan kinerja mereka atau 

disebut sebagai persepsi kemanfaatan. Persepsi kemanfaatan akan mempengaruhi 

seseorang dalam menggunakan suatu teknologi. Apabila manfaat yang 

dirasakannya tinggi maka mereka akan memakai teknologi tersebut, namun 

apabila sebaliknya maka akan terjadi penolakan untuk memakai teknologi tersebut 

(Jogiyanto, 2013). Meskipun kartu e-Toll lebih memudahkan pembayaran, 

frekuensi penggunaan jalan tol menjadi pertimbangan dari manfaat yang 

didapatkan. 

4.3.1.2 Praktis dan Fleksibel 

 Kartu e-Toll dianggap praktis dalam pembayaran karena dengan 

menggunakan kartu e-Toll pengguna jalan hanya perlu untuk menempelkan kartu 

pada alat yang tersedia di gerbang tol. Hal tersebut menyebabkan waktu untuk 

mengantri lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran tunai karena tidak perlu 

menunggu kembalian. Selain itu karena e-Toll bersifat fleksibel seperti dapat 

digunakan untuk keperluan pembayaran selain tol misalnya pembelanjaan, 

memberikan pengaruh terhadap ketertarikan masyarakat dalam menggunakan 

kartu tersebut. 

 Kondisi tersebut menunjukkan pada sejauh mana pengguna jalan tol 

merasa dengan menggunakan kartu e-Toll dapat dengan mudah digunakan dan 

dipahami atau disebut sebagai presepsi kemudahan. Pada penggunaan suatu 

teknologi presepsi kemudahan akan mempengaruhi ketertarikan seseorang dalam 

terus menggunakan teknologi tersebut. Kemudahan selanjutnya akan memberikan 

dampak perilaku, yaitu semakin tinggi seseorang beranggapan tentang kemudahan 

dalam menggunakan suatu  sistem, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan 

teknologi informasi (Jogiyanto, 2007). 

 

4.3.2 Faktor Yang Tidak Mendukung Pemakaian Kartu e-Toll 

4.3.2.1 Pengecekan Saldo dan Pengisian Saldo 
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 Faktor lain yang mempengaruhi ketertarikan pengguna dalam 

menggunakan kartu e-Toll adalah masalah saldo. Kartu e-Toll merupakan salah 

satu bentuk e-money dimana sebelum digunakan harus ada saldo (nilai) didalam 

kartu. Oleh karena hal tersebut pengguna jalan di haruskan untuk melakukan 

pengisian saldo, dikarenakan saldo dalam kartu  harus selalu mencukupi saat 

pembayaran tol. Pengecekan saldo merupakan salah satu faktor berikutnya yang 

mempengaruhi ketertarikan pengguna pada pemakaian kartu e-Toll. Saat ini pada 

kenyataannya pengisian saldo hanya dapat dilakukan pada minimarket, ATM, 

atau di gardu petugas toll (bagi yang kehabisan saldo ketika hendak membayar 

tol). Sedangkan dari segi pengecekan masih sangat terbatas seperti di ATM 

ataupun mini market. 

 Hal tersebut dianggap tidak memudahkan pengguna jalan tol, karena tidak 

adanya informasi saldo yang dapat diketahui oleh sendiri dengan mudah. Namun, 

berdasarkan informasi dari Bank Mandiri, pengecekan saldo dapat dilakukan 

sendiri dengan men-download aplikasi e-Money pada telepon genggam. 

Pengecekan dilakukan dengan menempelkan kartu pada belakang telepon 

genggam yang telah memiliki fitur near field communication atau NFC (Bank 

Mandiri, 2017). Pada kenyataannya, tidak semua telepon genggam dapat 

melakukan hal ini, serta tidak semua jenis kartu e-Toll bisa. Apabila pengguna 

jalan tol tidak memiliki telepon genggam dengan fitur NFC, sehingga mereka 

harus melakukan pengecekan saldo di bank ataupun minimarket-minimarket yang 

menyediakan kartu e-Toll.  

 Pengguna jalan tol beranggapan bahwa dari segi pengisian saldo dan 

pengecekan saldo belum mampu memberikan kemudahan. Menurut (Jogiyanto, 

2007) Pengguna mempercayai bahwa sistem yang mudah dipahami dan mudah 

dalam pengoperasiannya (compartible) merupakan karakteristik dari kemudahan 

penggunaan, maka pengguna akan terus  menggunakannya. Sedangkan, pengguna 

jalan tol perlu pergi ke suatu tempat yang bisa melakukan pengecekan dan 

pengisian saldo, dalam artian pengguna jalan tol harus mengeluarkan usaha dalam 

menggunakan kartu e-Toll. 
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4.3.2.2 Kualitas mesin 

 Selain Faktor-faktor diatas kualitas mesin merupakan salah satu hal yang 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam penggunakan e-Tol. 

Kualitas mesin menjadi hal yang terpenting dikarenakan kualitas mesin tentunya 

akan mempengaruhi kepuasan dari pengguna, kemampuan mesin untuk membaca 

kartu harusnya ditingkatkan sehingga para pengguna jalan tol tidak perlu 

melakukan scan kartu lebih dari satu kali. Tidak hanya masalah kemampuan 

mesin untuk membaca kartu, jarak mesin juga menjadi kendala dalam kualitas 

mesin e-Tol, dengan penempatan mesin yang kurang tepat sering menyebabkan 

pengemudi keslitan untuk melakukan scan kartu dan mesin yang tersedia. 

 Menurut (Kotler & Amstrong, 2008) dalam mencapai kepuasan konsumen 

yang berujung pada keinginan untuk terus digunakan diperlukan beberapa dimensi 

salah satunya adalah realibility, yaitu hal yang berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan atas suatu barang mampu menjalankan fungsinya setiap digunakan 

dalam periode tertentu dan dalam kondisi tertentu. Sehingga tentunya kualitas 

mesin e-Toll merupakan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan sehingga 

pengguna memperoleh kepuasan yang berujung pada keinginan untuk terus 

menggunakan. 

 

4.3.2.3 Daya Tarik Promosi 

 Daya tarik promosi merupakan salah satu faktor yang senyatanya 

mempengaruhi ketertarikan pengguna jalan untuk menggunakan kartu e-Toll. 

Kurangnya informasi yang disebabkan oleh promosi yang dilakukan oleh 

pengelola jalan tol sendiri PT Jasa Marga (Persero) dan oleh pihak lain yang 

bekerjasama dengan pihak jalan tol seperti minimarket dan perbankan 

menyebakan kurangnya minat responden belum menggunakan kartu e-Toll. Hal 

tersebut membuat pengguna untuk semakin enggan menggunakan kartu e-Toll. 

Promosi sendiri merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan produknya. Dengan dilakukannya promosi, perusahaan dapat 

menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran konsumen akan kehadiran suatu 



70 
 

 
 

produk, juga mempengaruhi minat konsumen agar mau menerima dan membeli 

produk yang ditawarkan (Tjiptono, 2002). 

 Bentuk promosi yang dapat dilakukan pun beragam seperti periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan perorangan, dan pemasaran 

langsung. Untuk menyebarkan informasi terkait e-Toll secara meluas, perusahaan 

pengelola jalan tol PT Jasa Marga (Persero) dapat menggunakan bentuk 

periklanan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna jalan tol yang banyak dan 

tersebar luas di Indonesia, sehingga promosi yang tepat dapat dilakukan melalui 

iklan dengan menggunakan media seperti TV, radio, majalah, atau Koran. 

 Periklanan dapat digunakan untuk membangun citra merek dan daya tarik 

tersendiri bagi perusahaan juga merupakan alat promosi yang penting bagi 

perusahaan untuk menjual produk dan layanan (Belch & Belch, 2003). Dengan 

meningkatkan promosi melalui iklan, pengetahuan atau informasi untuk pengguna 

jalan tol pun akan bertambah, juga merupakan cara untuk mempengaruhi 

pengguna jalan tol untuk tertarik dan mengerti dalam memakai e-Toll card. 


