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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Technology Acceptance Model atau biasa disingkat TAM adalah 

salah satu teori perilaku yang menjelaskan tentang pendekatan 

pemanfaatan teknologi informasi. TAM yang dikembangkan oleh Davis, 

Bagozzi, & Warshaw, (1989) merupakan salah satu model yang dapat 

diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang 

baru diterapkan. Sudah banyak peneliti yang meneliti ulang, memperluas, 

dan menggunakan TAM (Pavlou, 2003; Wijaya, 2006; Priyono, 2017; dsb) 

Model TAM dari Davis sebenarnya diadopsi dari model TRA 

(Theory of Reasoned Action) yaitu tindakan yang beralasan dengan satu 

premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal, akan 

menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu teknologi adalah 

persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan 

teknologi informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks 

penggunaan teknologi itu sendiri. Alasan seseorang dalam melihat manfaat 

dan kemudahan penggunaan teknologi menjadikan perilaku orang tersebut 

sebagai tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi (Pavlou, 2003). 

Dalam penelitiannya, Davis menyimpulkan bahwa perilaku 

penggunaan teknologi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat 

(perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan menggunakan teknologi 

(perceived ease of use). Selain dua faktor tersebut terdapat faktor lain yang 

turut berperan dalam pengadopsian suatu teknologi yaitu risiko (Pavlou, 

2003). Di negara-negara Asia seperti di Indonesia, budaya perilaku 

pengguna teknologi cenderung menganut risk averse atau menghindari 
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risiko (Hoftstede, 1988, dalam Priyono, 2017). Maka dari itu faktor risiko 

perlu diperhatikan dalam keputusan penerimaan suatu teknologi. 

Saat ini Indonesia sedang memasuki era digital. Dapat dilihat dari 

banyaknya layanan yang dibentuk dan dikembangkan untuk memudahkan 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lahirnya era digital 

mengakibatkan pertumbuhan e-commerce meningkat dengan cepat. 

Meningkatnya pertumbuhan e-commerce tidak terlepas dari meningkatnya 

pengguna internet di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 

262,2 juta penduduk. Dalam survei Asosiasi Penyelenggala Jaringan 

Internet (APJII) di tahun 2017 ditemukan bahwa 143,26 juta penduduk 

Indonesia sudah menggunakan internet atau 54,6% penduduk di Indonesia 

sudah menggunakan internet (APJII, 2017). Sedangkan di tahun 2016 

pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta atau 52,5% dari total 

penduduk, artinya bahwa ada peningkatan penggunaan internet di 

Indonesia setiap tahunnya. 

 Meningkatnya pertumbuhan e-commerce dari tahun ke tahun 

mendorong berkembangnya teknologi terutama pada sistem pembayaran 

dalam bertransaksi. Metode pembayaran yang awalnya dilakukan dengan 

cara pembayaran tunai, saat ini bergeser menjadi pembayaran tanpa uang 

tunai. Hal ini sejalan dengan program Bank Indonesia dalam Gerakan 

Nasional Non Tunai (less cash society). Berdasarkan Gerai Info Bank 

Indonesia, edisi 50, tahun 2014 disebutkan bahwa less cash society 

merupakan sebuah program yang bertujuan membuat kebiasaan baru 

masyarakat untuk bertransaksi tanpa uang tunai. Terdapat tiga keuntungan 

dari adanya less cash society, yaitu: 1) Transaksi non tunai lebih efisien 

karena tidak perlu membawa uang tunai kemana-mana untuk melakukan 

transaksi bisnis. 2) Transaksi non tunai relatif tidak berbiaya mahal. 3) 

Transaksi non tunai lebih memudahkan dilacak apabila terjadi tindak 

pidana. Demi mendukung berjalannya program tersebut, perbankan 
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lainnya juga ikut membantu dengan memberikan layanan kemudahan 

bertransaksi menggunakan produk e-money.  

 Salah satu layanan e-money yang saat ini sedang tumbuh di 

Indonesia adalah Go-Pay. Go-Pay merupakan e-wallet yang dihadirkan 

Go-Jek untuk memudahkan pelanggan melakukan transaksi di aplikasi Go-

Jek. Hasil survey DailySocial.Id menunjukkan bahwa sebanyak 85,22% 

responden telah menggunakan layanan transportasi Go-Jek yang didirikan 

oleh Nadiem Makarim. Sementara layanan transportasi lain seperti Grab 

sebesar 66,24% dan Uber sebesar 50% (Katadata.co.id, 2018, diunduh 

tanggal 29 Maret). Dari banyaknya pengguna layanan aplikasi Go-Jek, 

hampir setiap pelanggannya pernah menggunakan layanan Go-Pay. 

Tabel 1.1 

Pengguna Layanan E-Wallet di Indonesia 

Merek Jumlah Pengguna 

GO-PAY 79,4 % 

OVO 58,4 % 

TCASH 55,5% 

Sumber: Katadata.co.id (2019), diunduh tanggal 29 Maret 2019. 

Saat ini Go-Pay dapat digunakan hampir di seluruh wilayah di 

Indonesia. Kota Semarang merupakan salah satu pengguna layanan Go-

Pay terbesar di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari adanya kolaborasi 

antara Pemkot Semarang dan Go-Pay bulan Desember tahun 2018 terkait 

pembayaran non tunai di Trans Semarang. Arno, Head of Sales Go-Pay, 

memaparkan inovasi pembayaran non tunai yang diperkenalkan Go-Pay di 

Kota Semarang mendapat sambutan yang baik (Marketeers.com, 2018, 

diunduh tanggal 11 April 2019). Dengan respon positif yang diberikan 

warga Semarang terhadap Go-Pay serta banyaknya promosi yang 
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ditawarkan, penggunaan layanan Go-Pay di Semarang menjadi semakin 

meningkat. 

Keunggulan e-money di antaranya adalah mengedepankan 

kecepatan, kemudahan dan efisiensi dibandingkan dengan instrumen 

pembayaran non tunai lainnya, mulai dari manfaat yang didapat hingga 

kemudahan dalam menggunakannya e-money. Faktor risiko adalah faktor 

lain selain faktor manfaat dan faktor kemudahan penggunaan yang 

mempengaruhi minat menggunakan teknologi. Menurut Pavlou (2003) 

risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dipertimbangkan 

seseorang memutuskan untuk “ya” atau “tidak” dalam melakukan 

transaksi. Faktor risiko ini perlu diperhatikan oleh Go-Pay guna 

meminimalkan persepsi masyarakat akan risiko transaksi yang dapat 

terjadi dengan tujuan agar pengguna terhindar dari kekhawatiran pada saat 

bertransaksi menggunakan layanan Go-Pay. 

 Persepsi manfaat atau Perceived Usefulness adalah faktor penentu 

dasar penerimaan pengguna teknologi. Menurut Wijaya, (2006) persepsi 

manfaat adalah suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi 

dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. 

Sehingga manfaat Go-Pay dapat diartikan sebagai dampak positif yang 

diterima pengguna atau pelanggan dalam menggunakan Go-Pay. 

Keuntungan Go-Pay bagi pelanggan yaitu tarif layanan Go-Jek menjadi 

lebih murah karena ada potongan harga. Dalam hal ini diharapkan tingkat 

penggunaan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek meningkat. Sehingga 

pengguna merasa bahwa layanan Go-Pay bermanfaat bagi mereka. 

 Persepsi kemudahan atau Perceived Ease of Use merupakan salah satu 

faktor penentu dasar penerimaan sebuah teknologi. Menurut Wijaya, 

(2006) persepsi kemudahan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana 

seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan digunakan. Maka, seorang pengguna akan menggunakan suatu sistem 
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pembayaran apabila mudah dalam menggunakannya. Selama 

menggunakan Go-Pay pengguna berharap dapat mengurangi usaha, waktu, 

dan tenaga mereka selama menggunakannya.  

 Persepsi risiko (perceived risk) adalah ketidakpastian yang dihadapi 

oleh konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari 

keputusan pembelian mereka (Pavlou, 2003). Beberapa faktor risiko yang 

dapat terjadi oleh pengguna Go-Pay di antaranya adalah kesalahan dalam 

memasukkan nomor saat pengisian ulang akibat kesalahan pengguna 

sendiri (human error) atau karena kendala pengembangan sistem oleh 

pihak Go-Jek (cnnindonesia.com, diunduh pada tanggal 29 Maret 2019). 

Meskipun menurut sebagian orang mengandung risiko, banyak pula 

pengguna yang masih mempercayai dan tetap menggunakannya (Priyono, 

2017). Oleh sebab itu perlu adanya usaha dari Go-Jek untuk meminimalisir 

terjadinya risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Go-Pay. Semakin 

rendah risiko yang mungkin timbul, maka diharapkan dapat meningkatkan 

penggunaan Go-Pay. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

Pavlou (2003) dan telah dikembangkan oleh Priyono (2017) yang menguji 

tentang pembayaran elektronik dengan menggunakan E-wallet yang 

ditawarkan oleh Go-Jek yaitu Go-Pay dan dilakukan pada tahun 2017, 

tetapi penelitian tersebut hanya memfokuskan sampel pada mahasiswa dari 

satu fakultas saja yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan 

terletak pada sampel yang lebih luas yaitu mahasiswa yang menggunakan 

Go-Pay dari tiga universitas yang ada di Kota Semarang, yaitu Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri 

Semarang. Penggunaan mahasiswa sebagai sampel dari penelitian ini 

adalah tepat dengan dua alasan, yaitu: 1) Mahasiswa tergolong dalam usia 

muda yang berkisar antara 17-25 tahun. Usia tersebut tergolong muda dan 

memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengadopsi inovasi baru 
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dibanding usia yang lebih tinggi. 2) Secara umum mahasiswa memiliki 

pengetahuan yang cukup baik terhadap teknologi dibandingkan dengan 

masyarakat umum, karena semua mahasiswa minimal pernah 

mengoperasikan smartphone dan menggunakan internet. 

  Pada penelitian sebelumnya, Amanullah, (2014) membahas tentang 

Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap 

Sikap Positif Pengguna Layanan Mobile Banking. Pengaruh positif akan 

ditimbulkan pengguna saat mendapatkan manfaat, kemudahan yang lebih 

dari aplikasi yang digunakan. Purwanto, (2016) membahas tentang 

Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan 

Pengunaan terhadap Minat Beli di Toko Online. Penelitian Purwanto 

menunjukkan hasil pengaruh dari ketiga variabel tersebut bersifat positif 

dan signifikan, dengan kata lain persepsi kemudahan, kepercayaan dan 

risiko di PT Bank BNI Syariah KC Yogyakarta akan meningkatkan 

keputusan nasabah untuk menggunakan e-banking. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan 

dan Persepsi Risiko terhadap Keputusan Penggunaan E-Money (Studi 

Kasus pada Mahasiswa Pengguna Go-Pay di Kota Semarang)” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan menggunakan 

Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

2. Apakah ada pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan 

menggunakan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

3. Apakah ada pengaruh persepsi rendahnya risiko terhadap keputusan 

menggunakan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang? 
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4. Apakah ada pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi 

risiko secara bersama-sama terhadap keputusan menggunakan Go-Pay 

oleh mahasiswa di Kota Semarang? 

 

1.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban 

dari apa yang telah dijabarkan di rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan 

penggunaan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan 

penggunaan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi rendahnya risiko terhadap keputusan 

penggunaan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan 

persepsi risiko secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan Go-

Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang. 

Manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar 

Sarjana.  

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

berupa tambahan referensi mengenai permasalahan e-money dan dapat 

menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan Go-Jek 

sehingga dapat dijadikan bahan referensi untuk memperbaiki sistem pada 

layanan Go-Pay dan diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

peningkatan kualitas layanan Go-Pay. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan pada 

penelitian ini. 

Bab II, berisikan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang 

ada dalam penelitian ini, konsep, dan penelitian sebelumnya, kerangka pikir 

penelitian, hipotesis, dan definisi operasional dari setiap variabel. 

Bab III, metode penelitian yang berisi populasi, sampel, teknik sampling 

yang digunakan, metode pengumpulan data, dan alat analisis data yang 

digunakan dalam mengolah penelitian ini. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis dan analisis data yang menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian dan pembahasannya. 

Bab V, kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian. 

  




