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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam melakukan transaksi keuangan, masyarakat Indonesia selalu 

menggunakan uang kertas dan uang logam dengan nominal tertentu sebagai sistem 

pembayaran secara tunai. Seiring berkembangnya teknologi, sistem pembayaran 

berkembang dari uang fisik menjadi uang digital. Perkembangan teknologi telah 

berdampak pada sistem pembayaran, dari penggunaan uang kertas dan uang logam 

secara tunai menjadi sistem pembayaran non-tunai. Munculnya sistem pembayaran 

non-tunai tersebut berupa uang elektronik atau yang lebih dikenal sebagai e-wallet. 

Menurut Supriyanto (2020), e-wallet adalah alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang 

disetor terlebih dahulu oleh pemegang terhadap penerbit, nilai uang disimpan secara 

elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat 

pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik 

tersebut, dan yang terakhir nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan 

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Sedangkan menurut Rizki 

(2014), e-wallet adalah alat pembayaran tunai dimana nilai nominal disimpan dalam 

sebuah chip kartu prabayar dan transaksi offline yang tidak memerlukan baik 

hubungan langsung dengan bank dan pengguna. Penggunaan e–wallet sebagai 

alternatif alat pembayaran non tunai yang menunjukkan bahwa ada potensi besar 
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mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, terutama pembayaran 

mikro yang sampai eceran.  

 E-wallet adalah sistem pembayaran non-tunai yang muncul dari dampak 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. E-wallet memberikan berbagai 

macam keunggulan diantaranya mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan 

efisiensi yang dimulai dari manfaat yang didapatkan dalam menggunakan layanan 

e-wallet hingga kemudahan dalam penggunaan e-wallet. 

Tabel 1.1 Perbedaan e-wallet dengan e-money 

E-Money E-Wallet 

E-money merupakan uang elektronik yang 

berbasis chip dimana sebuah chip 

ditanamkan pada sebuah kartu 

E-wallet berbentuk sebuah aplikasi 

yang ada pada smartphone 

E-money pengguna dapat memilikinya tanpa 

perlu melakukan registrasi 

E-wallet memerlukan registrasi 

yang jelas dan lengkap dalam 

penggunaannya 

E-money dikeluarkan khusus oleh sebuah 

bank, dan hanya bisa di top-up melalui bank 

yang mengeluarkan e-money tersebut. 

E-wallet dapat di top-up di banyak 

tempat 

Jangkauan mitra e-money secara offline juga 

lebih banyak dibandingkan dengan e-wallet  

Segmentasi e-wallet lebih kepada 

penikmat belanja online.  

Saldo maksimal yang bisa di top-up oleh 

pengguna adalah Rp2.000.000 

Pengguna bisa melakukan top-up 

dalam jumlah yang jauh lebih 

besar dari Rp 2.000.000 

Sumber : Rizki (2014)  
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Ada beberapa manfaat yang diberikan dalam menggunakan e-wallet, yaitu: 

(Perdana, 2021): mewujudkan cashless society, adanya promosi, mempermudah 

pencatatan transaksi, lebih aman, dapat melakukan berbagai transaksi. 

Selain itu, ada penjelasan lain mengenai perbedaan tentang e-money dan e-

wallet, yaitu: (Ramadhani, 2020) 

a. Server Based dan Chip Based 

E-Money adalah jenis uang elektronik yang berbasis chip, dimana chip 

tersebut ditanamkan di dalam sebuah kartu. E-Money menggunakan 

medium perangkat fisik sebagai sebuah produk dan biasanya dikeluarkan 

oleh instansi keuangan seperti Bank sedangkan e-wallet merupakan uang 

elektronik yang berbasis pada server, dimana pelanggan untuk mendapatkan 

layanan tersebut diwajibkan untuk mengunduhnya melalui Play Store/Apple 

Store. 

b. Registrasi 

E-Wallet mewajibkan seluruh calon pengguna untuk melakukan registrasi 

data terlebih dahulu sebelum menggunakannya sedangkan pada e-money 

calon pengguna tidak diperlukan melakukan registrasi dan dapat langsung 

membeli produk tersebut melalui bank atau merchant yang bekerjasama. 

c. Pengisian Saldo 

Sebagian besar produk e-money dikeluarkan oleh perusahaan bank tertentu 

sehingga untuk melakukan pengisian saldo pun diwajibkan untuk mengisi 

pada perusahaan bank yang menerbitkan produk tersebut sedangkan e-

wallet cukup fleksibel untuk melakukan pengisian saldo dan kita dapat 
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melakukan pengisian saldo melalui bank manapun yang memberlakukan 

sistem transaksi virtual account. 

d. Segmentasi Produk 

Sistem pembelian e-money yang cukup mudah dan tanpa syarat yang rumit 

membuat e-money memiliki pengguna yang lebih banyak daripada e-wallet. 

E-Wallet mengharuskan calon pengguna untuk mengunduh dan melakukan 

registrasi terlebih sebelum menggunakannya, ternyata hal tersebut menjadi 

kendala bagi calon pengguna dan akhirnya tidak sedikit yang memutuskan 

batal menggunakan layanan tersebut. 

e. Limit Saldo 

Faktor pembeda ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh e-

wallet yang tidak dapat dimiliki oleh e-money. Limit saldo yang dapat 

ditampung oleh e-money maksimal di angka Rp 2.000.000, sedangkan untuk 

e-wallet dapat lebih dari angka tersebut. 

Alasan mengambil studi tentang e-wallet adalah karena terdapat fenomena 

yang menunjukkan kelemahan sistem pembayaran e-wallet. Kekurangan 

penggunaan e-wallet yaitu terbatasnya merchant karena transaksi digital yang 

digunakan masih sangat jarang di Indonesia, pada e-wallet terdapat biaya 

administrasi, masyarakat yang menggunakan e-wallet cenderung lebih konsumtif, 

saldo yang digunakan pada e-wallet hanya bisa dipakai untuk membayar tagihan 

dan berbelanja pada tempat tertentu saja, dan saldo pada e-wallet tidak bisa 

dicairkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi niat menggunakan sistem e-wallet. Perusahaan penyedia layanan e-
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wallet dapat menentukan apa lebih dibutuhkan oleh pengguna saat memutuskan 

untuk menggunakan layanan e-wallet. Tidak hanya itu, penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi perusahaan penyedia layanan e-wallet dan badan kebijakan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan di e-wallet sehingga 

pengguna dapat lebih percaya dan yakin saat menggunakan sistem pembayaran ini. 

Problem risetnya adalah hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda atau adanya 

inkonsistensi hasil penelitian terdahulu sehingga menarik untuk diteliti faktor 

apakah yang mempengaruhi niat menggunakan e-wallet. 

Salah satu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan teknologi adalah TAM (Technology Acceptance Model). TAM adalah 

teori perilaku yang menjelaskan mengenai pendekatan pemanfaatan teknologi 

informasi. TAM diperkenalkan oleh Davis (1989) dengan tujuan untuk 

mengembangkan kerangka pemikiran mengenai minat untuk menggunakan 

teknologi informasi yang berdasarkan pada persepsi manfaat (perceived usefulness) 

dan persepsi kemudahan pengguna (perceived ease of use).  Selain itu, TAM juga 

menjelaskan bahwa dampak dari variabel eksternal pada niat untuk menggunakan 

dimediasi oleh persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan. Menurut 

TAM, persepsi manfaat juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan 

karena tidak hanya semakin mudah tetapi juga akan semakin bermanfaat dalam 

menggunakan sistem (Venkatesh dan Davis, 2000).  

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) persepsi manfaat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana kepercayaan masyarakat bahwa menggunakan sistem 

akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi manfaat sistem bagi pemakainya menurut 
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Venkatesh dan Davis (2000) yaitu productivity (produktivitas), job performance 

atau effectiveness (kinerja tugas atau efektivitas), importance to job (pentingnya 

bagi tugas), dan overall usefulness (kebermanfaatan secara keseluruhan). Penelitian 

yang dilakukan oleh Singgih dan Prabawani (2016), Wulandari (2018), 

Djamaluddin dkk (2016) menunjukan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penggunaan e-wallet. Penelitian menunjukkan hasil yang 

berbeda ditunjukkan oleh Rahmatika dan Fajar (2019) yang menyimpulkan bahwa 

persepsi manfaat tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2018) menyatakan bahwa persepsi manfaat tidak 

berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet. Sedangkan penelitian Djamaluddin 

dkk (2016) aspek kemudahan penggunaan dan keinginan responden untuk 

menggunakan e-wallet memiliki persepsi yang cukup rendah. 

Menurut Jogiyanto (2009) persepsi kemudahan penggunaan adalah suatu 

kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Prabawani (2016) menunjukan bahwa 

persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah 

menggunakan e-wallet maka persepsi kemudahan penggunaan semakin tinggi yang 

mengakibatkan penggunaan e-wallet semakin tinggi juga. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad dan Pambudi (2014) menunjukkan bahwa variabel persepsi 

kemudahan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat ulang 

nasabah dalam menggunakan internet banking. 
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Wulandari dan Ekawati (2015) menyatakan seseorang dapat dipengaruhi 

oleh persepsi nilai melalui kepercayaan sehingga penelitian ini memiliki variabel 

tambahan yaitu persepsi kecocokan gaya hidup penggunaan e-wallet. Artinya gaya 

hidup seseorang individu dalam penggunaan e-wallet memiliki nilai kepercayaan 

yang tekah terkait satu dengan lainnya, karena individu merasa ketika belanja 

menggunakan e-wallet lebih aman karena tidak memerlukan uang tunai. 

Menurut Al-Ajam dan Nor (2013) persepsi kecocokan adalah sejauh mana 

individu memandang bahwa produk atau jasa baru memiliki konflik dengan 

kebutuhan mereka, keyakinan, nilai- nilai dan pengalaman. Shih dan Fang (2004) 

menyatakan bahwa kecocokan adalah sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada dari pengalaman sebelumnya dan kebutuhan saat ini. Menurut Shih dan 

Fang (2004) menemukan bahwa inovasi lebih memungkinkan untuk diadopsi ketika 

kompatibel dengan tanggung jawab pekerjaan dan sistem nilai individu. Oleh 

karena itu, diharapkan bahwa kecocokan berhubungan positif terhadap adopsi.  

Kecocokan dapat diukur misalnya dengan keterlibatan dalam kegiatan 

teknologi informasi lainnya, e-wallet lebih cenderung kompatibel dengan sikap 

konsumen sebelumnya jika mereka memiliki beberapa pengalaman mengenai 

sistem pembayaran secara elektronik yang cukup tinggi. Meskipun kompleksitas 

dan kompatibilitas berkaitan erat dengan kemampuan serta keterampilan yang 

nyata, sedangkan kompatibilitas mencerminkan sikap terhadap inovasi dan 

teknologi pada umumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Shih dan Fang (2004) 

menyebutkan bahwa kecocokan merupakan faktor yang secara signifikan dan 

positif mempengaruhi sikap penggunaan e-wallet. Hal ini didukung oleh penelitian 
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yang dilakukan oleh Eriksson (2005) yang menyatakan bahwa kecocokan 

penggunaan e-wallet memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat kota 

Semarang. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menguji apakah persepsi 

kecocokan, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan e-wallet 

berpengaruh terhadap penggunaan e-wallet oleh individu. Hasil penelitian ini akan 

memberikan bukti empiris tentang teori TAM yang dikembangkan dengan variabel 

kecocokan. Saya memilih e-wallet karena sangat aman dan sangat mudah 

penggunaannya. Jika HP kita hilang, uang kita tidak akan hilang karena tersimpan 

di dalam server. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah kecocokan memberikan pengaruh positif terhadap penggunaan e-

wallet?  

2. Apakah persepsi manfaat e-wallet berpengaruh positif terhadap penggunaan 

e-wallet? 

3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan e-wallet? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kecocokan terhadap penggunaan e-wallet 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat e-wallet terhadap 

penggunaan e-wallet. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan e-wallet terhadap 

penggunaan e-wallet. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini maka, 

manfaat penelitian ini diharapkan berupa: 

1. Manfaat teoritis, untuk menguji dan menjelaskan mengenai faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi masyarakat Kota Semarang dalam menggunakan 

e-wallet. 

2. Manfaat Praktis 

a.) Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis agar perusahaan dapat 

mengembangkan pelayanan e-wallet tak hanya di Indonesia namun untuk 

semua negara. Serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman 

tentang minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan e-wallet 

sehingga terjadi peningkatan pengguna e-wallet tak hanya di kota-kota besar 

saja. 
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b.) Bagi Masyarakat  

Menumbuhkembangkan minat bertransaksi dengan e-wallet agar 

berkontribusi dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi yang 

sudah ada agar pasar e-wallet khususnya di Indonesia dapat bertumbuh dari 

sebelumnya. 

1.5. Model Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel dependen, yaitu minat 

masyarakat Kota Semarang dalam menggunakan e-wallet. Sedangkan variabel 

independennya meliputi persepsi kecocokan, persepsi manfaat dan persepsi 

kemudahan penggunaan. Hubungan di antara variabel – variabel ini adalah kausal 

(sebab–akibat). Variabel independen berfungsi sebagai sebab dan variabel 

dependen akan menunjukkan akibat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Model Penelitian 
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Pada model TAM, menggunakan teori sikap dan penggunaan serta 

kemudahan dan manfaat, pada penelitian ini akan melakukan penelitian tentang 

pengaruh persepsi manfaat yang diwakili oleh perceived usefulness, pengaruh 

persepsi kemudahan atau perceived ease of use, serta pengaruh kecocokan yang 

pada model TAM diwakili dengan faktor eksternal dalam kaitannya dengan 

penggunaan e-wallet. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Shih dan Fang (2004), Wulandari dan Ekawati (2015). Pada penelitian ini 

dilakukan modifikasi dari teori TAM asli dan menjadi model penelitian, alasan 

tidak digunakannya 2 variabel TAM yaitu attitude toward using dan behavioural 

intention to use adalah karena pada penelitian ini menggunakan variabel persepsi 

kecocokan yang lebih cocok untuk mempengaruhi secara langsung actual use atau 

penggunaan e-wallet. 

 

 

 

 

Penggunaan          E-

wallet 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori–teori yang relevan dan 

mendukung analisis serta pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. 

Bab ini juga berisi uraian hipotesis-hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, 

serta model penelitian yang akan diuji. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, uji validitas dan reliabilitas, metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS  

Bab ini membahas tentang karakteristik responden, hasil pengujian validitas dan 

reabilitas instrumen yang digunakan, hasil pengujian single reggression, hasil 

pengujian hipotesis, dan uraian analisis data yang berisi hasil pengolahan data serta 

interpretasi terhadap hasil tersebut.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya. 


