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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Sistem pembayaran memegang peranan yang paling penting dalam 

perekonomian suatu negara. Dengan berjalannya sistem pembayaran yang 

lancar maka perekonomian Negara tersebut akan lancar. Ke efisiennan dari 

sistem pembayaran dapat diukur dari kemampuan menciptakan biaya yang 

seminimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan ekonomi. 

Instrumen utama dalam suatu transaksi antara produsen dan konsumen adalah 

alat pembayaran. Seiring berkembangnya teknologi pada dunia berbisnis 

yang semakin pesat sangat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan 

masyarakat. Tidak hanya perkembangan dari segi teknologinya namun juga 

perkembangan dalam metode pembayaran pun sudah semakin berkembang, 

seperti adanya pembayaran melalui kartu kredit, debit, uang elektronik. 

Dengan adanya instrumen pembayaran non tunai yang sederhana dan mudah 

sangat diharapkan untuk memudahkan masyarakat dalam proses jual beli 

terutama saat membawa dalam jumlah yang banyak. Perusahaan-perusahaan 

yang menyediakan jasa uang non tunai pun berlomba lomba untuk 

menawarkan kemudahan bertransaksi melalui saluran non tunai.  

Pada tahun 2014 Gubernur dari Bank Indonesia mencanangkan “Gerakan 

Nasional Non Tunai” sebagai bagian dari peringatan Hut ke-69 Republik 

Indonesia. Fungsi dari GNNT ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 



2 
 

 

dalam transaksi non tunai  khususnya saat melakukan kegiatan ekonomi. Di 

ASEAN, penggunaan instrumen non tunai di Indonesia relatif rendah 

dibandingkan dengan kondisi geografi dan jumlah populasi. Negara China 

menjadi juara dalam penggunaan transaksi non tunai terutama dalam 

penggunaan Alipay dan We Chat. Kedua aplikasi tersebut terhubung ke bank 

dan diawasi oleh Bank of China. Sehingga banyak masyarakat china yang 

keluar rumah hanya membawa telepon genggam. Selain China, Eropa telah 

mengikuti jejak china bertransformasi ke non tunai. Bahkan berapa kafe yang 

berada di London/ Inggris sudah tidak lagi menerima pembayaran tunai. 

Manfaat dari GNNT yang pertama dilihat dari sisi keamanan dan 

kepraktisan, masyarakat tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah 

banyak karena dalam instrumen non tunai masyarakat hanya perlu membawa 

kartu/ telepon genggam sehingga membuat masyarakat lebih efisien. Kedua, 

menekan biaya percetakan uang tunai. Dikutip dari situs Bank Indonesia 

anggaran yang dikeluarkan setiap tahun untuk mencetak uang baru sebesar 

Rp3.5 Triliun. Ketiga, transaksi non tunai akan tercatat secara lengkap dan 

mudah untuk dilacak yang dapat memudahkan masyarakat dalam menghitung 

aktivitas ekonomi. Terakhir, dengan adanya transaksi non tunai maka 

perputaran uang semakin cepat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 

pesat. 

Bank Indonesia mencatatkan sepanjang bulan Januari-September 

pertumbuhan transaksi yang menggunakan uang elektronik melonjak sebesar 

empat kali lipat sebesar Rp 31,6 triliun dibanding kan periode yang sama di 
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tahun lalu sebesar Rp 7,5 triliun. Data statistik sistem pembayaran Bank 

Indonesia menunjukan pada periode tersebut volume transaksi mecapai 1,99 

miliar. Hingga september 2018 jumlah uang elektronik yang beredar 

mencapai 142,47 juta yang naik dua kali lipat dibanding tahun lalu sebesar 

71,78 juta. Bank Indonesia juga telah membuat aturan aturan yang harus 

ditaati oleh penyelenggara uang elektronik yaitu dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang 

Elektronik (Electronic Money)  dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic 

Money). 

E-wallet sering disamakan dengan E-Money, namun sebenarnya E-wallet 

dan E-Money adalah jenis penyimpanan saldo dari uang elektronik sehingga 

memiliki kesamaan yang sering ditafsirkan sebagai dua hal yang  sama. 

Menurut Bank Indonesia ada dua jenis penyimpanan nilai uang yaitu chip 

yang dikenal sebagai E-money dan server yang dikenal dengan E-wallet. E-

money adalah alat pembayaran yang disimpan didalam chip atau 

menggunakan kartu. Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik sebagai 

uang yang tersimpan di sistem sepeti chip/ server. E-wallet adalah uang 

elektronik yang berbasis server based. Berikut adalah daftar perusahaan 

penyedia e money dan juga E-wallet (Bank Indonesia, 2018): 

 

 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_111109.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_111109.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_111109.aspx
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No. Electronic Money Operator 

Product Name 

(Server Based) 

Product Name 

(Chip Based) 

1. 

PT Artajasa Pembayaran 

Elektronis 
MYNT E-Money - 

2. PT Bank Central Asia Tbk 
Sakuku Flazz 

3. PT Bank CIMB Niaga 
Rekening Ponsel - 

4. PT Bank DKI 
Jakarta One (JakOne) JakCard 

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Mandiri e-Cash 

Mandiri e-

Money 

6. PT Bank Mega Tbk 
Mega Virtual Mega Cash 

7. 

PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk 
UnikQu TapCash 

8. PT Bank Nationalnobu 
Nobu e-Money Nobu e-Money 

9. PT Bank Permata 
BBM Money - 

10. 

PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk 
T bank Brizzi 

11. PT Finnet Indonesia 
FinnChannel - 

12. PT Indosat, Tbk 

PayPro (d/h 

Dompetku) - 

13. PT Nusa Satu Inti Artha 
DokuPay - 

14. PT Skye Sab Indonesia 
Skye Mobile Money SkyeCard 

15. 

PT Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk 
Flexy Cash iVas Card 

16. PT Telekomunikasi Seluler 
T-Cash Tap Izy 

17. PT XL Axiata, Tbk 
XL Tunai - 

18. PT Smartfren Telecom Tbk 
Uangku - 

19. 

PT Dompet Anak Bangsa (d/h PT 

MVCommerce Indonesia 
Gopay - 

20. PT Witami Tunai Mandiri 
Truemoney - 

21. PT Espay Debit Indonesia Koe 
Dana (d/h Unik) - 
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22. 

PT Bank QNB Indonesia Tbk 

Dooet - 

23. 

PT BPD Sumsel Babel 

- BSB Cash 

24. 

PT Buana Media Teknologi 

Gudang Voucher - 

25. 

PT Bimasakti Multi Sinergi 

Speed Cash - 

26. 

PT Visionet Internasional 

OVO Cash - 

27. 

PT Inti Dunia Sukses 

iSaku - 

28. 

PT Veritra Sentosa Internasional 

Paytren - 

29. 

PT Solusi Pasti Indonesia 
KasPro 

(formerlyPayU) 
- 

30. 

PT Bluepay Digital 

Internasional         Bluepay Cash - 

31. 

PT Ezeelink Indonesia Ezeelink - 

32. PT E2Pay Global Utama M-Bayar - 

33. PT Cakra Ultima Sejahtera DUWIT - 

34. PT Airpay International Indonesia SHOPEEPAY - 

35. PT Bank Sinarmas Tbk Simas E-Money - 

36. PT Transaksi Artha Gemilang OttoCash - 

37. PT Fintek Karya Nusantara LinkAja - 
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38. PT Max Interactives Tecnologies Zipay - 

 

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa penyedia E-wallet lebih 

banyak di banding E-Money. E-wallet mempunyai keunggulan keunggulan 

dibandingkan E-Money. E-wallet mempunyai pin pengaman sehingga 

tidak sembarang orang bisa menggunakan, tidak seperti E-Money tidak 

adanya fitur pin sehingga apabila kartu hilang maka dapat digunakan oleh 

penemu dari kartu tersebut. Untuk mendapatkan E-wallet pun sangat 

mudah dan tidak dipungut biaya, hanya perlu mendownload aplikasi yang 

tersedia di playstore maupun appstore. Dengan mengunakan E-wallet kita 

bisa membayar tagihan-tagihan seperti telepon, PLN, PDAM, BPJS, dan 

sebagainya. Keunggulan lainnya yang sangat signifikan adalah dapat 

digunakan untuk pembayaran online. 

 

Menurut survei (Karimuddin, 2018) terdapat 50% responden yang 

memilih Gopay, 46 % E-Money, 40% T-Cash, 25% Flazz, 17% Line Pay, 
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15% OVO, 13% Brizzi Dan 4% lainnya. Jika dijumlahkan maka responden 

yang memilih E-Wallet (ovo,t-cash,gopay,linepay) adalah sebesar 122% 

sedangkan E-Money (emoney, flazz, brizzi) sebesar 83%. Dari data ini dapat 

disimpulkan bahwa e-wallet lebih popular digunakan dimasa sekarang ini di 

bandingkan dengan e-money. 

Beberapa perusahaan penyedia E-wallet bekerjasama dengan perusahaan-

perusahaan besar. Go-pay adalah bagian dari Gojek sehingga secara langsung 

E-Wallet yang digunakan di dalam aplikasi Gojek adalah Go-Pay. Selain 

Gopay, Ovo pun bekerja sama dengan salah satu unicorn yang ada di 

Indonesia yaitu Tokopedia. Tidak hanya tokopedia OVO juga bekerja sama 

dengan Hypermart, Kudo, Grab, Alfamart, Moka serta Bank Mandiri. T-cash 

salah satu penyedia E-Wallet terbesar di Indonesia pun menjalin kerjasama 

dengan Pertamina dan Blue Bird. Masing-masing kerjasama dimaksudkan 

agar setiap transaksi dapat dibayarkan melalui E-Wallet tersebut. Selain kerja 

sama dengan perusahaan-perusahaan besar penyedia E-Wallet juga menjalin 

kerjasama dengan merchant-merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Gopay memiliki merchant sebesar 360 ribu yang 40% diantaranya adalah 

UMKM (Reisha, 2019). OVO memiliki kerjasama dengan 200 ribu merchant 

UMKM (Putra, 2019). Beberapa E-Wallet memberikan diskon bagi para 

penggunaanya di beberapa merchant. Diskon yang diberikan  bervariasi mulai 

dari 5% hingga 60%. Kebanyakan dari diskon tersebut memiliki batas diskon 

yang bervariasi juga mulai dari Rp.5000 hingga Rp.80.000. penggunaan dari 

E-Wallet semakin dimudahkan tidak hanya menggunakan mesin EDC tetapi 
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untuk kebanyakan UMKM menggunakan QR-code. QR code ini akan di scan 

oleh pengguna E-Wallet di aplikasinya lalu pengguna akan memasukan 

nominal transaksi dan memasukan pin. Dengan adanya kerjasama perusahaan 

E-Wallet dengan merchant-merchant yang tersebar di seluruh Indonesia 

bahkan termasuk UMKM maka penggunaan E-Wallet akan lebih flexible, 

dapat digunakan dimana-mana dan mendukung suksesnya GNNT.  

Untuk mendukungnya gerakan GNNT yang diharapkan bahwa masyarakat 

sadar akan penggunaan transaksi non tunai seharusnya didukung dengan 

adanya penerimaan dan kemampuan dari masyarakat dalam menggunakan 

pembayaran non tunai. Akan menjadi masalah apabila masyarakat tidak dapat 

menerima dan memanfaatkan pembayaran online E-Wallet ini. Jika tidak 

dapat menerima dan memanfaatkan maka pembayaran elektronik ini tidak 

akan berlangsung lama. 

Model penerimaan teknologi telah dikembangkan selama beberapa tahun 

menggunakan Technology Acceptance Model . TAM (Technology Acceptance 

Model) merupakan salah satu teori yang paling umum digunakan untuk 

menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi. Model ini mendasar pada konstruk-konstruk yaitu kemudahan 

kegunaan (Perceived Usefulnes) , presepsi kegunaan (Perceived Ease of Use), 

sikap terhadap penggunaan (Attitude Toward Using), kecenderungan perilaku 

untuk tetap menggunakan (Behavioral Intention to Use) dan kenyataan 

penggunaan (Actual Use). 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERIMAAN 

PENGGUNA E-WALLET SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN 

ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL (TAM)” 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

a) Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) pengguna E-Wallet 

berpengaruh positif terhadap Preceived Usefulness (PU) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet? 

b) Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) pengguna E-Wallet 

berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet? 

c) Apakah Preceived Usefulness (PU) pengguna E-Wallet berpengaruh 

positif terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam bertransaksi 

dengan E-Wallet? 

d) Apakah Preceived Usefulness (PU) pengguna E-Wallet berpengaruh 

positif terhadap Behavioral Intention Use ( BIU ) dalam bertransaksi 

dengan E-Wallet? 

e) Apakah Attitude Toward Using (ATU) berpengaruh positif terhadap 

Behavioral Intention Use ( BIU ) dalam bertransaksi dengan E-Wallet? 

f) Apakah Behavioral Intention Use ( BIU ) berpengaruh positif terhadap 

Actual Use (AU) E-Wallet? 
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Batasan masalah ini diperlukan agar topik yang akan diteliti oleh peneliti 

terfokus pada pemasalahan sehingga tidak meluas. Maka pembatasan 

penelitian ini adalah : 

a) Penelitian terhadap pengguna E-Wallet 

b) Penelitian dilakukan di Semarang 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk membuktikan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi masyarakat dalam penggunaan E-Wallet di Kota 

Semarang dengan menggunakan pendekatan TAM. Secara detail, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui pengaruh Perceived Ease of Use (PEOU) 

pengguna E-Wallet terhadap Preceived Usefulness (PU) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet. 

b) Untuk mengetahui pengaruh Perceived Ease of Use (PEOU) 

pengguna E-Wallet terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet. 

c) Untuk mengetahui pengaruh Preceived Usefulness (PU) pengguna 

E-Wallet terhadap Attitude Toward Using (ATU) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet. 

d) Untuk mengetahui pengaruh Preceived Usefulness (PU) pengguna 

E-Wallet  terhadap Behavioral Intention Use ( BIU ) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet. 
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e) Untuk mengetahui pengaruh Attitude Toward Using (ATU) E-

Wallet terhadap Behavioral Intention Use ( BIU ) dalam 

bertransaksi dengan E-Wallet. 

f) Untuk mengetahui pengaruh Behavioral Intention Use ( BIU ) 

terhadap Actual Use (AU) E-Wallet. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

a. Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai E-Wallet. 

b. Perusahaan E-Wallet: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, 

pertimbangan dalam menentukan strategi serta memutuskan 

komponen komponen yang perlu mendapat perhatian dalam 

mengembangkan E-Wallet di Indonesia. 

c. Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

serta gambaran dalam program Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT), sehingga program dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

d. Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan 

mengenai E-Wallet untuk penelitian selanjutnya. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang 

terdiri dari beberapa sub bab. Adapun penyajian sistematika penulisan tersebut 

sebagai berikut: 

 BAB I : Pendahuluan 

  Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir 

penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 BAB II : Tijnjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis 

  Tijnjauan Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini 
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 BAB III : Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan 

pengukuran variable yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode 

analisis data. 

 BAB IV : Hasil dan Analisis Data 

Hasil dan Analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

 BAB V : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasinya 

Pada bab ini akan di bahas mengenai Kesimpulan, Keterbatasan, 

dan Implikasinya dari analisis yang telah dilakukan pada BAB IV.  


