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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sistem pembayaran konvensional dengan uang tunai saat ini memiliki 

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

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

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

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

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

rupiah. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi dalam industri keuangan 

telah merambah di segala aspek dan telah mampu mengubah tatanan sistem 

keuangan modern. Melalui kemampuan yang ditawarkannya, teknologi informasi 

terbukti dapat menekan biaya, menciptakan proses kerja yang lebih cepat dan 

efisien, serta menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Didukung dengan 

perkembangan transaksi keuangan yang saat ini serba elektronik, teknologi 

informasi semakin menjadi salah satu piranti yang diunggulkan untuk digunakan 

di dalam industri keuangan. Sistem pembayaran konvensional ini sebenarnya 

sekarang sudah diatasi dengan adanya sistem pembayaran elekronik dengan 

menggunakan sistem uang elektronik (e-money) (Baihaqi, 2011). 

 Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah perubahan pada alat 

pembayaran. Dewasa ini masyarakat yang dahulu menggunakan alat pembayaran 
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tunai (cash based) kini telah mulai mengenal dan menggunakan pembayaran 

nontunai (non cash) dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi pembayaran. 

Salah satu instrumen pembayaran nontunai yang saat ini sedang berkembang di 

Indonesia adalah uang elektronik (electronic money) atau yang biasa disebut e-

money. E-money memberikan berbagai keunggulan diantaranya mengedepankan 

kecepatan, kemudahan dan efisiensi dibandingkan dengan instrumen pembayaran 

nontunai lainnya, mulai dari manfaat yang di dapatkan dalam menggunakan 

layanan e-money hingga kemudahan dalam menggunakan e-money. Namun e-

money masih kurang di gemari, hal ini akibat kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai manfaat dan kemudahan bertransaksi menggunakan e-money, sehingga 

kepercayaan terhadap pembayaran via e-money belum sesuai dengan tujuannya 

yaitu bertransaksi menggunakan e-money itu mempermudah dan simpel, bukan 

mempersulit. Hal tersebut juga terlihat pada data dari Bank Indonesia mengenai 

jumlah pengguna uang elektronik, khususnya pada tahun 2011 hingga tahun 2014. 

Pengguna e-money pada tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan 

pengguna. Namun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,34% dari tahun 

sebelumnya pada akhir tahun 2014 (Priambodo dan Prabawani, 2016). 

 Menurut Pertawijaya (2015), sepanjang 2013 hingga 2017 penetrasi 

mobile phone akan tumbuh dari 61,1% menjadi 69,4% secara global. Sebesar 

48,9% dari 2,23 miliar orang di dunia merupakan pengguna mobile phone di mana 

setengah dari populasi akan terkoneksi dengan internet tahun depan. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki pengguna smartphone terbanyak di 

dunia dengan sekitar 47 juta pengguna aktif. Angka tersebut menjadikan 
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Indonesia sebagai pasar potensial untuk memasarkan aplikasi mobile, tidak 

terkecuali untuk transaksi keuangan. Aplikasi jenis ini ditargetkan bagi para 

nasabah dengan mobilitas tinggi dan membutuhkan akses ke akun mereka kapan 

saja dan di mana saja. Saat ini, sudah tersedia 17 layanan e-money yang 

disediakan oleh lembaga perbankan maupun non perbankan. Bank Indonesia (BI) 

tidak menutup mata terhadap potensi persaingan antara bank dalam berebut pasar 

untuk mengembangkan e-money-nya. Penetrasi mobile payment di Indonesia 

masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Kebanyakan konsumen 

perbankan masih nyaman untuk melakukan transaksi melalui teller di bank atau 

ATM (Pertawijaya, 2015). 

 Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada minat penggunaan 

e-money dapat dijelaskan dengan pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM). Pendekatan TAM dipilih karena TAM merupakan model yang paling 

banyak digunakan dalam memprediksi penerimaan teknologi informasi dan telah 

terbukti menjadi model teoritis yang sangat berguna dalam membantu memahami 

dan menjelaskan perilaku pemakai dalam implementasi e-money (Fitriana dan 

Wingdes, 2017). 

 TAM (Technology Acceptance Model) adalah salah satu teori perilaku 

yang menjelaskan tentang pendekatan pemanfaatan teknologi informasi. TAM 

(Technology Acceptance Model) ini diperkenalkan oleh Davis et al. (1989) yang 

mengembangkan kerangka pemikiran mengenai minat untuk menggunakan 

teknologi informasi berdasarkan persepsi kebermanfaatan (perceived of 

usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 
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(Priambodo dan Prabawani, 2016). Selain menggunakan faktor persepsi 

kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan e-

money, penelitian ini menambahkan faktor persepsi keamanan dalam kerangka 

model TAM guna mengetahui pengaruh persepi keamanan terhadap minat 

penggunaan e-money sesuai dengan penelitian Ramadhan et al. (2016). Selain itu 

penelitian ini dibuat untuk menjawab keterbatasan dan saran penelitian Ramadhan 

et al. (2016) yang menyarankan untuk memperluas responden penelitian sehingga 

hasilnya dapat mencerminkan keadaan yang lebih luas lagi. Mengingat e-money 

memiliki banyak manfaat, kemudahan dan keamanan namun belum diketahui 

bagaimana minat mahasiswa universitas di Semarang dalam menggunakan e-

money maka penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut. 

 Dalam perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

terdapat satu penelitian yang meneliti hanya salah satu jenis e-money yaitu Tap 

Cash Semarang Hebat by BNI serta hanya menggunakan dua variabel independen: 

perceived usefulness dan perceived ease of use (Febriani, 2017). Penelitian ini 

berbeda karena meneliti seluruh penggunan e-money, tidak hanya salah satu jenis 

e-money. Selain itu penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, dengan 

perbedaan variabel independen: persepsi keamanan. Berdasarkan penjelasan di 

atas maka judul penelitian ini adalah “MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS 

DI SEMARANG DALAM MENGGUNAKAN E-MONEY BERDASARKAN 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa untuk menggunakan e-money? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa untuk menggunakan e-money? 

3. Apakah persepsi keamanan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

untuk menggunakan e-money? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh persepsi kebermanfaatan terhadap minat 

mahasiswa untuk menggunakan e-money. 

2. Untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat 

mahasiswa untuk menggunakan e-money. 

3. Untuk menguji pengaruh persepsi keamanan terhadap minat mahasiswa 

untuk menggunakan e-money. 

 

Sementara manfaat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.  

1. Kontribusi praktis: Penyedia e-money 

Memperbaiki kekurangan atau membuat peraturan baru terkait dengan 

hasil penelitian ini. Jika diketahui persepsi kebermanfaatan, persepsi 

kemudahan penggunaan dan persepsi keamanan berpengaruh positif 
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terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan e-money, penyedia e-

money dapat melakukan sosialisasi penggunaan e-money untuk 

bertransaksi. 

2. Kontribusi teoritis 

Memberi bukti riset terkait dengan model penerimaan sistem teknologi 

informasi salah satunya adalah Technology Acceptance Model (TAM). 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

 

 H1 (+) 

 H2 (+) 

 H3 (+) 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

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

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. 

PERSEPSI KEMUDAHAN 

PENGGUNAAN 

PERSEPSI 

KEBERMANFAATAN 

PERSEPSI KEAMANAN 

MINAT MAHASISWA 

UNTUK MENGGUNAKAN  

E-MONEY 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta 

teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis pada bagian sebelumnya. 




