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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil merubah pola 

hidup dan sistem pembayaran transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Dewasa ini, 

kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran secara bertahap mampu menggeser 

uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non 

tunai yang lebih efektif dan efisien. Pada masa lalu seseorang harus membayar 

tagihan-tagihan dengan mengirimkan cek lewat pos, tetapi sekarang bank 

menyediakan situs-situs Web di mana seseorang bisa masuk ke dalamnya, dengan 

mengklik beberapa tombol dan dengan cara demikian pembayaran dapat dilakukan 

secara elektronik.   

Khususnya di kota-kota besar, penggunaan uang elekronik (e-money) cukup 

tinggi. Hal ini bisa dipahami karena tingkat perputaran uang diperkotaan jauh lebih 

cepat dibandingkan dengan di daerah-daerah (pedesaan). Menurut Rivai (2001) 

uang elektronik adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan 

terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun 

melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan nilai 

uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang 

dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang 

elektronik tersebut.  
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Banyaknya pengguna e-money karena uang kartal yang sering digunakan 

setiap transaksi banyak memiliki kelemaha, yaitu: Pertama, uang kartal kurang 

praktis. Transaksi tunai akan berjalan kurang efisien karena pembeli harus 

membawa uang kartal sebesar harga barang dan hal itu dinilai kurang praktis. 

Kedua, penjual akan kerepotan untuk memberikan uang kembalian sehingga 

mereka akan mengabaikan hak pembeli untuk mendapat kembalian dan memberi 

kembalian hanya dengan barang yang kira-kira harganya sama (Adityawarman, 

2014). Ketiga, banyaknya uang palsu yang beredar dan sangat mirip dengan aslinya 

menyebabkan uang palsu tersebut dapat menipu masyarakat awam. Keempat, biaya 

pencetakan uang kartal yang sangat besar 

Selain dengan adanya dukungan dari pemerintah, dalam hal ini adalah BI, 

peningkatan transaksi melaui e-money dipicu oleh banyakya keuntungan yang 

diberikan oleh e-money, baik baik masyarakat, industri, maupun bagi bank 

Indonesia. Beberapa keuntungan menurut Jebran dan Dipanker (2012) dalam 

menggunakan e-money adalah, pertama, memberikan kemudahan dalam transasksi 

pembayaran secara cepat dan aman bagi masyarakat luas. Kedua, masalah cash 

handling dapat dipecahkan yang selama ini sering dialami ketika menggunakan 

uang tunai sebagai pembayaran bagi industri. Ketiga, meningkatkan efisiensi 

percetakan uang dan penggandaan uang bagi bank Indonesia. Tidak heran jika e-

money telah banyak digunakan oleh masyarakat.  

Beberapa transaksi yang sering digunakan bahkan diharuskan dengan e-

money adalah parkir, transportasi (kereta, tansjakarta), toll. Bahkan uang elektronik 

sudah menjalar ke berbagai instansi seperti pendidikan. Di dunia pendidikan 
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aplikasi e-money biasanya dalam bentuk kartu mahasiswa, atau kartu khusus yang 

dapat digunakan dalam transaksi di wilayalah institusi terkait. Meluasnya 

penggunaan e-money telah mendorong banyak studi dalam mengkaji fenomena-

fenomena tersebut. Banyak peneliti yang tertarik untuk menganalisis faktor-faktor 

terkait dengan penggunaan e-money. Yudhistira (2014) dalam Utami (2017) 

misalnya manganalisis faktor-faktor yang memengaruhi preferensi terhadap 

penggunaan  e-money. Pengaruh terbesar dalam penelitian tersebut adalah karena 

manfaat  e-money. Karena manfaat atau keuntungan yang dirasakan menyebabkan 

emoney menjadi pilihan sebagai alat transaksi. Sementara hasil studi Candraditya 

(2013) dalam Utami (2017), selain faktor manfaat, juga faktor kesesuaian harga 

dapat memengaruhi minat seseorang dalam menggunakan e-money. 

Penelitian yang dilakukan Ramadhan dkk (2016) menyatakan bahwa bahwa 

persepsi mudah digunakan dan persepsi keamanan dan persepsi risiko secara 

signifikan mempengaruhi minat penggunaan. Namun, penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. 

Kelebihan penelitian ini menggunakan isu terkini yaitu e-money yang sedang marak 

digunakan. 

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian Ramadhan dkk (2016) dengan 

perbedaan sampel penelitian. Penelitian ini juga memperbaiki keterbatasan yang 

ada pada penelitian Ramadhan dkk (2016) yaitu responden penelitian terbatas 

hanya pada mahasiswa di Fakultas Ekonomika dan Bisnis sehingga hasil penelitian 

belum dapat di generalisasi dengan memperluas sampel pada masyarakat di 

Semarang. 



4 
 

Alasan tidak digunakannya actual usage pada penggunaaan e-money adalah 

karena pada penelitian ini memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap 

manfaat, persepsi terhadap kemudahan dan persepsi terhadap keamanan dan risiko,  

maka akan berdampak kepada minat menggunakan e-money. 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka penelitian ini berjudul: “PERSEPSI 

MASYARAKAT KOTA SEMARANG DALAM MENGGUNAKAN E-

MONEY”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh positif  terhadap minat menggunakan 

e-money? 

2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-money? 

3. Apakah persepsi keamanan dan resiko berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan e-money? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi manfaat terhadap minat 

menggunakan e-money. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi kemudahan terhadap minat 

menggunakan e-money. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi keamanan dan resiko terhadap 

minat menggunakan e-money. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

   penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat 

di kota Semarang tentang persepsi masyarakat kota semarang dalam 

menggunakan e-money. 

2. Kontribusi Riset 

  Memberikan tambahan bukti empiris tentang persepsi masyarakat 

kota semarang dalam menggunakan e-money. dan juga penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 

 

  

  

 

  

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir  

Persepsi Manfaat(X1) 

Persepsi Kemudahan(X2) 

 

Minat menggunakan   e-

money (Y) 

Persepsi Keamanan dan 

Resiko(X3) 

 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 
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Intention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan 

suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang 

dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, 

misalnya keinginan menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap 

menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. 

Persepsi Kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang 

percaya bahwa teknologi informasi mudah untuk dipahami. Sistem yang sering 

digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal. Keamanan informasi 

adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau paling tidak, 

mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. 

Menurut Davis et al. (1986) menyebutkan bahwa minat perilaku 

didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. Minat perilaku adalah keinginan untuk melakukan perilaku.   

Pada penelitian ini akan membahas menegnai pengaruh persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, dan persepsi keamanan dan resiko terhadap minat 

menggunakan   e-money. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


