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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan teknologi terhadap kehidupan masyarakat 

semakin meningkat. Hal itu dapat diketahui dari data survei yang dilakukan oleh 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) adanya peningkatan 

penetrasi pengguna internet di Indonesia dari tahun 2014 ke tahun 2016 dari 88.1 

juta ke angka 132.7 juta pengguna atau kenaikan sekitar 50.62%. 

 

Sumber : apjii.or.id 

 Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2016 

Jika kita perhatikan pada gambar 1.2 terdapat data umur pengguna internet 

tahun 2016 dan 2014. Jika dilihat dari hasil survei APJII untuk pengguna internet 

tahun 2014 dapat diketahui bahwa pengguna internet di dominasi oleh masyarakat 
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berumur 18 – 35 tahun dan hanya sedikit pengguna internet pada umur 55 tahun 

ke atas, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan pada pengguna internet 

untuk kelompok umur pengguna internet 45 – 54 tahun dan 55 tahun ke atas. 

Walaupun dari data APJII pada gambar 1.2 masih terlihat bahwa data pengguna 

internet di Indonesia masih didominasi oleh kelompok umur pengguna internet 

dari umur 18 – 35 tahun.  

 

Sumber : apjii.or.id 

Gambar 1.2 Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Usia 2016 

Tidak hanya itu, menurut hasil survey APJII pada gambar 1.3 dari tahun 

2014 ke tahun 2016 terjadi perubahan karakteristik penggunaan internet. Pada 

tahun 2014, pengguna internet lebih banyak mengakses internet di rumah. 

Sedangkan pada tahun 2016 pengguna internet lebih banyak mengakses internet 

dimana saja atau tidak pada wilayah yang tetap. Dari hal itu dapat pula peneliti 

menarik kesimpulan bahwa pada kenyataannya orang Indonesia mulai terbiasa 
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menggunakan internet dimana saja dan membutuhkan internet dimana pun ia 

berada. 

 

Sumber : apjii.or.id 

Gambar 1.3 Tempat Paling Sering Menggunakan Internet 2016 

Jika kita melihat lebih dalam lagi, ternyata alasan daripada masyarakat 

indonesia dalam mengakses internet sangatlah beragam. Berbagai alasan dari 

penggunaan internet tersebut seperti yang terdapat pada survei yang dilakukan 

APJII tahun 2016. Pada gambar 1.4 diketahui beberapa alasan orang mengakses 

internet. Yang paling banyak dijawab adalah untuk update informasi dengan 

jawaban sebanyak 31.3 juta orang atau setara dengan 25.3%. Kemudian yang 

berikutnya adalah mengakses internet untuk urusan terkait pekerjaan sebanyak 

27.6 juta atau 20.8%. Dan secara berurutan untuk mengisi waktu luang sebesar 

13.5%, untuk melakukan sosialisasi sebesar 10.3%, melakukan hal yang terkait 
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pendidikan sebesar 9.2%, berikutnya mengakses internet untuk hiburan sebesar 

8.8% dan untuk melakukan bisnis dan perdagangan sebesar 8.5%.    

 

Sumber : apjii.or.id 

Gambar 1.4 Alasan Utama Mengakses Internet 2016 

 Walaupun pada kenyataannya jika dilihat pada gambar 1.4 alasan utama 

mengakses internet untuk melakukan bisnis, perdagangan dan juga cari barang 

salah satu yang terendah di bandingkan dengan yang lainnya, tetapi terlihat pada 

data yang tertera pada gambar 1.5 bahwa pada dasarnya pasar e-commerce di 

Indonesia merupakan salah satu yang mempunyai prospek bagus. Hal itu terlihat 

daripada perkiraan perkembangan daripada e-commerce di Indonesia yang akan 

mencapai angka USD 1052.9 Billion pada tahun 2017.  
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Sumber : Startupbisnis.com 

Gambar 1.5 Perkiraan Pertumbuhan penjualan B2C e-commerce di 

Indonesia 

 Sebelumnya diketahui dari gambar 1.5 diketahui bahwa pada dasarnya 

peluang e-commerce di Indonesia sangatlah besar. Walaupun memiliki potensi 

yang besar dalam hal e-commerce, tetapi ada beberapa masalah yang menghambat 

petumbuhan konsumen yang pernah melakukan belanja online (Wyndo, 2014). 

Menurut Wall street journal salah satu masalah belum maksimalnya sektor 

belanja online di Indonesia dikarenakan oleh rendahnya penetrasi kartu debit dan 

kartu kredit (Wyndo, 2014).  

 Melihat data yang didapatkan dari Euromonitor di tahun 2013, terdapat 92 

juta atau lebih dari 40% akun bank yang terhubung dengan kartu kredit dan debit 

dari total penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta penduduk (Wyndo, 2014). 

Faktor kedua yang menjadi penyebab mengapa belum maksimalnya sektor belanja 
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online di Indonesia adalah karena ketidakpercayaan. Hasil riset yang dilakukan 

oleh Nielsen, diketahui bahwa 60% orang Indonesia masih takut untuk 

memberikan informasi mengenai kartu kredit mereka pada saat melakukan 

transaksi berbelanja online. Bahkan hasil ini merupakan yang paling besar se-asia 

tenggara kecuali Filipina (Wyndo, 2014).  

Hal tersebut diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh survei 

MasterCard pada gambar 1.6 yang bertajuk e-wallet Shopping Survey, wawancara 

yang dilakukan terhadap 8500 responden berusia diantara 18 – 64 tahun di 14 

negara di Asia Pasifik bahwa pada tahun 2015 tercatat ada 55.5% orang Indonesia 

melakukan pembelian melalui smartphone. Dari total pembelanjaan itu, tercatat 

hanya 11.1% orang Indonesia yang menggunakan e-wallet dalam melakukan 

pembelian online. Hal ini mengejutkan karena total pembelanjaan online di 

Indonesia meningkat 0.6% dari tahun 2014 sedangkan pembelanjaan online 

menggunakan e-wallet di Indonesia menurun sekitar 4.5% dari tahun 2014. Dari 

data yang dilihat ternyata aplikasi mobile banking tetap menjadi aplikasi yang 

paling banyak digunakan (31.8%) dibandingkan pembayaran in-app shopping dan 

NFC mobile. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nampaknya baik konsumen 

maupun tim pengembang dari mobile payment belum dapat meyakinkan 

sepenuhnya hingga terjadi penurunan pada tahun berikutnya. 
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Sumber : Marketing.co.id 

Gambar 1.6 Survey yang melakukan pembelian dengan smartphone dan 

pembelian dengan e-wallet 2016 

 Selain itu, pada data yang ada pada gambar 1.7 yang merupakan penelitian 

yang dilakukan oleh Baymard Institute diketahui bahwa kenyataannya orang yang 

pernah melakukan belanja online hanya 24% dari total jumlah penduduk di 

indonesia dan sisanya lebih memilih untuk berkunjung langsung ke toko offline. 

Selain itu, diketahui pula 67.45% orang cenderung hanya melihat – lihat produk 

pada toko online tetapi tidak melakukan pembelian secara online. 
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Sumber : Kaskus.com 

Gambar 1.7 Riset kebiasaan belanja online di Indonesia 

 Menurut gambar 1.8 dari hasil riset Baymard Institute hal – hal yang 

mendasari mengapa konsumen lebih menyukai cara pembelian secara offline 

dikarenakan karena 5M, yaitu melihat, merasakan, mencoba, menawar dan 

makan-minum. Hal tersebut lah yang menjadi 5 faktor yang juga mempengaruhi 

mengapa masyarakat indonesia masih lebih menyukai pembelian secara offline. 
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Sumber : Kaskus.com 

Gambar 1.8 Riset Alasan 5M mengapa pembelian offline masih 

mendominasi di Indonesia 

Selain beberapa faktor diatas, ada pula faktor lainnya dari hasil riset  

Baymard Institute  yang mendorong masyarakat Indonesia yang ada pada gambar 

1.9, yaitu seperti berkurangnya adanya resiko tertipu, sarat pengalaman, 

mengetahui dan langsung melakukan pengecekan terhadap produk yang akan 

dibeli, bisa mencocokkan langsung dengan ukuran tubuh, harga barang yang 

masih bisa di tawar, memberikan kepastian dalam ketersediaan stok, tidak ada 

kesalahan dalam memesan, bisa meminta saran, tertarik dengan undian seperti 

promo yang diadakan mall. 
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Sumber : Kaskus.com 

Gambar 1.9 Riset Alasan lain mengapa pembelian offline masih 

mendominasi di Indonesia 

Pada Januari 2016, Cahyantoro mencatat ada 88.1 juta orang pengguna 

smartphone aktif. Sedangkan yang melakukan pembelian secara online baru 12.82 

juta orang. Dari data-data yang terkumpul, penggunaan aplikasi e-

commerce melalui ponsel pintar (smartphone) diduga akan melonjak mencapai 

172.8% pada 2017. Pernyataan tersebut bukan semata-mata tanpa dasar. Angka 

tersebut diproyeksikan dikarenakan pada tahun 2014 dapat mengalami kenaikan 
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sebesar 155% dalam jangka waktu setahun. Maka asumsinya jika 2016 dapat 

mencapai angka 12.82 juta, maka pada tahun 2017 akan mencapai 34.97 juta atau 

setara dengan 172.8% (Anonim, 2016).   

Robert Reich berpendapat bahwa akan tiba masanya era transaksi tunai 

akan berakhir. Bahkan transaksi non-tunai nantinya akan terjadi untuk transaksi 

recehan seperti biaya parkir, uang tol, hingga kue di pinggir jalan (Anonim, 2014). 

Menurut Wolman, Hal yang akan mematikan transaksi tunai adalah karena costly. 

Dari data tersebut di perkirakan bahwa kedepannya setelah tren e-commerce akan 

ada tren dompet digital karena di anggap akan memudahkan konsumen untuk 

berbelanja (Anonim, 2014). 

Pada kenyataannya ada beberapa framework dari e-commerce yaitu  

people, public policy, marketing and advertisement, support services, dan juga 

business partnership. Tanpa dilengkap dari salah satu pillarnya, maka e–

commerce tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Salah satu pilar yang utama 

dari e-commerce yaitu pembayarannya. Cara pembayaran didalam e-commerce 

juga mempengaruhi kenyamanan suatu masyarakat terhadap layanan e-commerce 

(Turban, 2010). Hal ini membuat pemerintah khususnya para pengusaha semakin 

fokus untuk meningkatkan peluang dibidang e-commerce dengan cara 

meningkatkan keinginan konsumen indonesia untuk menggunakan pembayaran 

yang diharapkan mendorong angka pembelian secara online. Hal itu dapat terlihat 

dari usaha pemerintah dengan melakukan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) 

sejak tahun 2014 (Anonim, 2014). 
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Jika membahas mengenai cara pembayaran memang sangat beragam. Hal 

itu dapat dilihat dari gambar 1.10 dibawah ini. Contohnya saja, dalam hal 

pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai, pembayaran kartu 

kredit, pembayaran dengan mobile payment, pembayaran dengan mobile banking 

dan lain lainnya. Mungkin salah satu cara pembayaran yang paling nyaman dan 

paling di adopsi oleh orang Indonesia pada jaman sekarang ini adalah cara 

pembayaran menggunakan cash. Hal ini tidak dapat di pungkiri bahwa 

pembayaran dengan cara cash dan transfer antar bank memang masih dirasa 

paling nyaman dan aman. Karena itu, untuk meningkatkan penggunaan 

pembayaran non tunai, Indonesia semakin gencar menekankan penggunaan 

transaksi non tunai, termasuk dalam menggunakan pembayaran dengan cara 

menggunakan pembayaran non tunai berbasiskan aplikasi. Hal itu dilakukan 

dengan cara menerapkan penggunaan non tunai pada transportasi dan pelayanan 

sosial. Seperti pembelian tiket kereta api, pembelian tiket busway, serta 

pembayaran di gerbang tol. Dari hal tersebut terlihat keseriusan pemerintah 

Indonesia dalam berupaya meningkatkan penggunaan pembayaran non tunai.  
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Sumber : apjii.co.id 

Gambar 1.10 Survey APJII perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2016 

Dari data diatas juga dapat diketahui bahwa pengguna e-money masih 

sedikit di bandingkan pengguna daripada pembayaran menggunakan e-money.  

Jika dilihat, maka hanya sekitar 0.7% atau sekitar 928 ribu transaksi online via e-

money yang dilakukan di Indonesia.  

 Padahal jika kita lihat lebih, internet banking memiliki kekurangan yang 

selama ini ditakuti oleh konsumen. Hal ini yang mengakibatkan hasil data survei 

menunjukkan bahwa transfer dan COD (cash on delivery) tetap menjadi pilihan. 

Hal yang menjadi fokus utama daripada permasalahan adalah ketakutan konsumen 

dapat terjadinya hacker atau penyusup. Konsumen merasa takut penyusup dapat 

dengan mudah menguras uang mereka yang disimpan di bank. Karena itu, 

nasabah diminta untuk rajin mempelajari prosedur yang benar agar semakin aman 

sedangkan bank diminta untuk terus mensosialisasikan masalah ini. Sedangkan 

yang menjadi faktor kedua adalah, harus dilengkapi dengan perangkat pc, laptop 
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ataupun smartphone serta internet yang memadai. Walaupun menggunakan 

internet banking bisa dengan mengakses internet dengan mudah, namun pada 

kenyataannya untuk orang yang bekerja dengan mobilitas tinggi pasti akan merasa 

menggunakan internet banking dengan smartphone tidak se-nyaman mengunakan 

dengan laptop. selain itu, token juga di anggap membuat internet banking 

dianggap kurang nyaman digunakan untuk mobilitas tinggi (Abadi ,2015). 

 Sedangkan mobile banking yang memiliki kemiripan dengan mobile 

payment dianggap juga memiliki beberapa kekurangan yang membuat konsumen 

indonesia ragu untuk menggunakannya. Berikut merupakan beberapa kekurangan 

daripada mobile banking adalah masalah virus dan hacker. Konsumen 

menganggap ragu akan menggunakannya karena jika terjadi sesuatu yang akan 

hilang adalah uang yang ada pada tabungan. Modus yang sering digunakan dalam 

mobile banking adalah “smishing.” Pada kenyataannya pengguna mobile banking 

ternyata lebih rentan diserang penipuan. Penyebab penipuan ini lebih banyak 

disebabkan oleh pengguna mobile banking menerima SMS palsu yang 

menanyakan detil rekening bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai 

institusi keuangan. Modus seperti ini telah berhasil membuat banyak orang yang 

terjebak dan uangnya terkuras. Selain itu, sistem online banking punya fitur 

keamanan melalui koneksi yang terenkripsi sehingga hacker tidak dapat membaca 

data yang dikirimkan, namun hal ini tidak berlaku manakala smartphone-nya 

dicuri. Celakanya lagi banyak orang mengatur agar perangkat smartphone mereka 

dapat menyimpan password atau menggunakan password dan pin yang tidak 

aman atau dapat ditebak dengan mudah. Isu kekurangan mobile banking yang lain 

adalah mengenai kompatibilitas. Untuk dapat mengakses mobile banking secara 
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maksimal nasabah memerlukan smartphone. Bahkan beberapa bank tidak 

menyediakan mobile banking untuk ponsel selain smartphone seperti iPhone, dan 

Blackberry. Selain itu dukungan software mobile banking pihak ketiga tidak 

selalu kompatibel bagi semua jenis smartphone. Jika nasabah tidak memiliki 

smartphone, tipe dari mobile banking yang dapat digunakan biasanya terbatas 

sehingga beberapa fitur tidak dapat diakses (Abadi, 2015). 

Tetapi berbeda dengan data yang didapat dari survey APJII pada gambar 

1.11. Menurut data tersebut, persepsi seseorang tentang aman dan tidak amannya 

perbankan dan pembayaran online ternyata tidaklah berbeda jauh. Jika perbankan 

di anggap lebih aman sekitar 70.4% sedangkan keamanan dalam bertransaksi 

online sekitar 69.4% atau hanya berbeda 1 % saja. Dari hal itu diketahui bahwa 

tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kemanan perbankan maupun 

sistem pembayaran online cukup tinggi karena masih sekitar 69.4% orang 

Indonesia menganggap bahwa cara tersebut aman. 

 

Sumber : apjii.co.id 
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Gambar 1.11 Survey APJII pendapat pengguna terhadap keamaan pebankan 

dan bertransaksi online di Indonesia tahun 2016 

 

Sumber : Jakpat 

Gambar 1.12 Survey Jakpat mengapa orang menggunakan mobile payment 

 Padahal pada kenyataannya, dilihat dari survei yang dilakukan oleh jakpat 

mengenai mobile payment, mereka menganggap bahwa sebenarnya mobile 

payment digunakan karena beberapa keunggulan yang ditawarkan yaitu, 82% 

orang setuju bahwa mobile payment dapat melakukan pembayaran dari manapun. 

Kemudian sebanyak 36% orang setuju bahwa menggunakan mobile payment 

merupakan cara bayar yang lebih nyaman. 21% pengguna mobile payment 
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menyukai menggunakan mobile payment karena diskon yang ditawarkan, dan 

terakhir yang menjadi alasan menggunakan mobile payment karena 

pembayarannya terintegrasi. Keuntungan terbesar dalam menggunakan e-wallet 

adalah keamanan yang ditawarkannya. Konsumen dapat melakukan top-up 

kapanpun anda mau, bahkan melakukan top-up sebelum melakukan transaksi 

dengan sejumlah uang yang ingin anda belanjakan. Ini merupakan keuntungan 

terbesar yang tidak bisa ditawarkan oleh kartu debit maupun kredit. Dimana 

pengguna diharuskan lebih berhati – hati karena memiliki saldo dan batas kredit 

yang besar (Dinakaran, 2016) 

 

Sumber : adyen.com 

Gambar 1.13 Survey 6 cara pembayaran yang digunakan di Filipina 

 Sebagai pembanding terdapat data pada gambar 1.13 dan pada gambar 

1.10 dapat dibandingkan bahwa pada kenyataannya, ternyata Filipina memiliki 

jumlah terbanyak dalam menggunakan pembayaran dengan mastercard 43%, 

kemudian dilanjutkan dengan pembayaran menggunakan visa sebanyak 27, dan 

pengguna E-wallet sebanyak 17%. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna di 
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Indonesia, pengguna e-wallet di Filipina lebih tinggi karena di Indonesia hanya 

0.7% untuk pengguna e-money atau yang disebut juga e-wallet. Dari hal itu, 

diketahui bahwa Indonesia secara tidak langsung sementara tertinggal 

dibandingkan dengan Filipina dalam pengembangan dalam pembayaran online.  

 Pada dasarnya dapat diketahui bahwa keadaan di negara Filipina dan 

Indonesia tidak jauh berbeda. Keduanya merupakan negara yang terdiri dari 

beberapa kepulauan. Bahkan jika dilihat dari jumlah orang dewasa yang tidak 

terdaftar di bank di Filipina sebanyak 69% (Kong , 2016). Sedangkan di indonesia 

sendiri tercatat hanya 36% orang yang terdaftar di bank pada tahun 2014 

(Hartomo, 2017). Hal ini menyebabkan Filipina berkembang pesat pada 

perkembangan e-wallet. Bahkan pada kenyataannya perkembangan fintech di 

Filipina didukung dengan banyaknya investor yang terus mendukung inovasi. 

(Kong, 2016). Namun, jika hambatan seperti hubungan internet yang dapat 

mencakup ke seluruh wilayah dan tingkat kemiskinan yang ada, maka hal ini akan 

semakin meningkatkan potensi besar dalam e-wallet.   
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Gambar 1.14 Harga smartphone yang diturunkan di Filipina 

 Melihat pada gambar 1.14, maka diketahui pula bahwa harga smartphone 

di Filipina terus ditekan agar terus meningkatkan pengguna smartphone di 

Filipina. Pada dasarnya di Indonesia diprediksi akan menyamai Filipina dalam 

penggunaan e-wallet kedepannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mempersiapkan kedepannya langkah apaa yang harus dilakukan agar 

nantinya dapat meningkatkan kesiapan para perusahaan yang menyediakan jasa e-

wallet. Dari hal ini diketahui bahwa di Filipina penetrasi didalam smartphone 

tinggi, sedangkan untuk penetrasi dalam bank masih rendah (lebih rendah dari 

rata-rata penetrasi bank di Asia bagian timur dan pasifik) (Hasnain., 2016). 

Salah satu yang merupakan sarana e-wallet yang terbaru adalah line pay e-

cash. Line pay e-cash sendiri baru mulai pada november 2016. Potensi besar yang 

di miliki line yang mengakibatkan ketertarikan e-cash untuk menggandeng. 
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Gambar 1.15 Survey Jakpat penggunaan layanan messenger 

line untuk memperluas pengguna e-cash sendiri. Selain itu, diketahui pula line 

dan e-cash memiliki target pasar yang sama. Mereka menargetkan anak muda 

dengan digital lifestyle dan kolaborasi ini pada dasarnya merupakan dukungan 

mereka terhadap gerakan non tunai (Diahnisa, 2016). Anak muda dalam hal ini 

dianggap sebagai gen y (generasi millenial) yang berumur 21 – 37 tahun (Pwc, 

2013). Terlebih jika dilihat dari gambar 1.15 yang menunjukkan bahwa pengguna 

line merupakan pengguna ketiga tertinggi di Indonesia yang mencapai angka 

71.33%.  
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Gambar 1.16 Survey Jakpat Group yang ada di Layanan LINE 

 Selain itu, dari data 1.16 kita dapat mengetahui salah satu potensi line 

yang akhirnya menonjol dan dijadikan keuntungan untuk e-cash. Dari data di atas, 

di ketahui bahwa sekitar 17.88% orang pengguna Line bergabung dengan grup 

jual beli.  

 

Gambar 1.17 Survey Jakpat Konten yang dibagikan di Layanan LINE 
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Jika dilihat dari gambar 1.17 kita dapat mengetahui bahwa ternyata sebanyak 

19.89% konten yang dishare di aplikasi chat line merupakan konten yang 

berhubungan dengan jual beli. Sehingga dari data itu diketahui bahwa sekitar 20% 

pengguna aplikasi line berpotensi sebagai pengguna layanan e-wallet. Jika dilihat 

dari gambar 1.17, kita dapat mengetahui bahwa ternyata sebanyak 19.89% konten 

yang di bagikan di aplikasi chat line merupakan konten yang berhubungan dengan 

jual beli. Sehingga dari data itu diketahui bahwa sekitar 20% pengguna aplikasi 

line berpotensi sebagai pengguna layanan e-wallet.  

 

 

Gambar 1.18 Survey Jakpat Aktivitas lain yang dilakukan pengguna Line 

selain messaging. 

 Menariknya lagi, pada gambar 1.18 ternyata pengguna aplikasi Line 

sendiri tidak hanya aktif untuk messaging. Namun jika dilihat dari data di atas, 

ternyata selain melakukan messaging juga melakukan follow online shop account 
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sebesar 38.84%. selain itu paling banyak di lakukan selain messaging adalah Line 

Call sebesar 55.89%. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sampai sekarang, harus diakui bahwa tingkat pengguna e-wallet di 

Indonesia masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari data pengguna e-wallet yang 

semakin menurun dari angka pengguna e-wallet di Indonesia sebanyak 15.6 

persen tahun 2014 ke angka pengguna e-wallet di Indonesia sebanyak 11.1% 

tahun 2015 yang terdapat pada gambar 1.6. Rendahnya tingkat penggunaan e-

wallet ini akhirnya menimbulkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan 

penggunaan e-wallet dalam transaksi online dengan cara melakukan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini bukan karena tidak ada yang melandasi, 

namun dari total transaksi yang terjadi secara online selama ini semakin 

meningkat. Sayangnya meningkatnya transaksi secara online tidak sebanding 

dengan peningkatan penggunaan e-wallet pada setiap transaksi yang terjadi.  

Bahkan dari data survei APJII pada gambar 1.10, diketahui bahwa transaksi 

dengan menggunaan e-wallet merupakan yang paling rendah dengan tingkat 0.7%. 

sedangkan penggunaan yang paling tinggi merupakan pembayaran dengan cara 

via atm sebanyak 36.7%. Padahal pada gambar 1.12 dari penelitian jakpat, 

diketahui bahwa 36% orang menggunakan mobile payment dikarenakan cara 

bayar yang lebih nyaman. Selain itu, keuntungan terbesar dalam menggunakan e-

wallet adalah keamanan yang ditawarkannya. Pengguna dapat melakukan top-up 

kapanpun anda mau, bahkan melakukan top-up sebelum melakukan transaksi 

dengan sejumlah uang yang ingin anda belanjakan. Ini merupakan keuntungan 

terbesar yang tidak bisa ditawarkan oleh kartu debit maupun kredit. Dimana 
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pengguna diharuskan lebih berhati – hati karena memiliki saldo dan batas kredit 

yang besar (Dinakaran, 2016).  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi niat untuk menggunakan e-wallet. Penelitian ini mengadopsi 

penelitian schierz et al (2010) yang mengatakan bahwa variabel perceived 

usefulness, perceived ease of use, subjective norms, perceived compatibility, 

perceived security, serta attitude towards using mobile payment dapat 

mempengaruhi intention to use mobile payment.  

Ajzen (1991) berpendapat bahwa Intention menangkap faktor motivasi 

yang mempengaruhi perilaku mereka yaitu seperti indikasi betapa sulitnya orang 

untuk mencoba, seberapa banyak usaha yang mereka rencanakan, untuk 

melakukan perilaku. Variabel dependen utama dalam penelitian yang dibangun di 

TAM (Theory Acceptance Model) adalah intention to use (Venkatesh et al., 2003) 

yang didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa seseorang akan menggunakan 

teknologi. Menurut teori TAM, hal utama yang mempengaruhi intention to use 

mobile payment adalah attitude towards using mobile payment (Davis et al.,1989), 

sejauh mana penggunaan teknologi dihargai secara positif atau negatif oleh 

individu. Hubungan positif antara intention to use mobile payment dan attitude 

toward using mobile payment telah ditemukan dalam sejumlah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, Schierz et al. (2010) mengadopsi struktur TAM 

dalam model penelitian dan berpendapat bahwa attitude towards using mobile 

payment berfungsi sebagai penentu intention to use mobile payment. 
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Menurut Schierz et al. (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi intention 

to use mobile payment terdiri dari beberapa variabel yaitu perceived usefulness, 

perceived ease of use, subjective norms, perceived compatibility, perceived 

security, serta attitude towards using mobile payment baik memberikan pengaruh 

secara langsung maupun secara tidak langsung.  

Saat kita membahas tentang inovasi, yang paling awal menjadi faktor 

paling penting adalah mengenai perceived usefulness. Perceived usefulness 

diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerjanya (Davis et al., 1989). Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan inovasi memang haruslah menawarkan sesuatu hal baru yang 

pastinya harus lebih bermanfaat. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa 

sesungguhnya perceived usefulness merupakan variabel yang penting bagi line 

pay e-cash untuk meningkatkan penggunanya. Kemudahan, kecepatan dan 

ketepatan dalam melakukan proses transaksi dengan Line pay E-cash. 

Perceived ease of use diartikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Hal ini berkontribusi 

untuk memprediksi niat untuk mengadopsi teknologi baru dengan tepat (Miltgen 

et al., 2013). Ketika pengguna merasa cara pembayaran dengan menggunakan 

aplikasi mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak usaha, mereka memiliki 

harapan yang lebih tinggi ke arah memperoleh kinerja yang diinginkan 

(Venkatesh et al., 2003).  Diharapkan dengan adanya line pay e-cash, maka akan 

meningkatkan kemudahan kepada para pengguna line pay e-cash. 
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Menurut Schierz et al. (2010), subjective norm merupakan persepsi 

seseorang bahwa kebanyakan orang yang penting baginya menganggap dirinya 

seharusnya atau tidak melakukan perilaku yang bersangkutan. Hal ini 

mencerminkan efek faktor lingkungan seperti pendapat dari pengguna teman, 

kerabat, dan atasan pada perilaku (Venkatesh et al., 2003), ketika yang mereka 

lakukan hal yang positif, maka akan dapat mendorong pengguna untuk 

mengadopsi jasa mobile payment. Dengan aplikasi Line yang sudah tidak asing 

lagi bagi para anak millennial, diharapkan keberadaan line pay e-cash ini nantinya 

akan menjadi akan menjadi salah satu pilihan untuk pembayaran secara online 

maupun offline terlebih kepada generasi milenial yang merupakan target daripada 

line pay e-cash. 

Akturan dan Tezcan (2011) berpendapat bahwa perceived security sebagai 

Potensi kehilangan kendali atas transaksi dan informasi keuangan. Peneliti 

menemukan bahwa keamanan adalah dimensi penting dalam mempelajari sikap 

pengguna terhadap secara online banking. Pelanggan cenderung meningkatkan 

pembelian hanya jika mereka melihat bahwa informasi mengenai nomor kartu 

kredit dan hal sensitif lainnya aman. Sehingga diharapkan bahwa dengan 

terbentuknya line pay e-cash dari kerjasama line dengan bank mandiri, maka 

keamanan daripada mobile payment line pay e-cash sendiri menjadi lebih tinggi 

dan nantinya akan meningkatkan intention to use mobile payment.  

Perceived compatibility merupakan sejauh mana sebuah inovasi dipandang 

konsisten dengan nilai, kebutuhan, dan pengalaman yang ada sekarang dari 

pengadopsi potensial (Moore dan Benbasat., 1991). Pelanggan mungkin 

menganggap mobile payment menjadi lebih kompatibel jika mereka melihat 
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manfaat dalam menggunakan mobile payment untuk melakukan kegiatan tertentu 

semakin bertambah. Oleh karena itu kompatibilitas memperkuat niat untuk 

mengadopsi mobile payment. Line pay e-cash semakin menyesuaikan diri dengan 

keadaan lingkungan dan keperluan yang utama daripada pengguna yang nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan intention to use mobile payment daripada line pay 

e-cash. 

Menurut Ajzen (1985) dalam Rawashdeh (2015) Attitude merupakan suatu 

perasaan positif atau negatif individu saat melaksanakan perilaku seperti adopsi 

line pay e-cash di Indonesia. Tentunya, didalam aplikasi line pay e-cash sendiri 

terdapat beberapa hal yang menawarkan keuntungan. Terlebih salah satu 

keuntungan yang ditawarkan adalah promosi. Beberapa merchant yang bekerja 

sama dengan line pay e-cash memberikan bonus dalam melakukan transaksi 

dengan menggunakan line pay e-cash. Dengan penawaran tersebut, diharapkan 

bahwa sikap positif pengguna line pay e-cash di indonesia dapat meningkat. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam mengenai 

pengaruh masing – masing variabel kepada satu sama lainnya. Berikut merupakan 

pertanyaan dalam penelitian yaitu: 

1. Apakah perceived usefulness memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap attitude towards using mobile payment? 

2. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap attitude towards using mobile payment? 

3. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif secara 

signifikan terhadap perceived usefulness?  
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4. Apakah perceived security memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap attitude towards using mobile payment? 

5. Apakah perceived compatibility memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap perceived usefulness? 

6. Apakah perceived compatibility memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap attitude towards using mobile payment? 

7.  Apakah perceived compatibility memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap intention to use mobile payment? 

8. Apakah subjective norms memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap attitudes towards using mobile payment? 

9. Apakah attitudes towards using mobile payment memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap intention to use mobile payment? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived usefulness terhadap 

attitudes towards using mobile payment. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived ease of use terhadap 

attitudes towards using mobile payment. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived ease of use terhadap 

perceived usefulness. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived security terhadap 

attitude towards using mobile payment 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived compatibility 

terhadap perceived usefulness 

6. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived compatibility 

terhadap attitude towards using mobile payment 

7. Untuk mengetahui pengaruh positif dari perceived compatibilty terhadap 

intention to use mobile payment 

8. Untuk mengetahui pengaruh positif dari subjective norms terhadap 

attitudes towards using mobile payment 

9. Untuk mengetahui pengaruh positif dari attitudes towards using mobile 

payment terhadap intention to use mobile payment 

1.4 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi ruang lingkup penelitian 

ini berdasarkan beberapa faktor. Berikut merupakan beberapa batasan dalam 

peneltiian ini: 

penelitian ini hanya dibatasi pada tujuh variabel, yaitu : Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Subjective Norms, Perceived Compatibility, Percieved 

Security, Attitude towards using mobile payment dan Intention to use mobile 

payment. 

Analisis Pengaruh Perceived..., Andre Pradipta, FB UMN, 2017



30 
 

1. Kriteria daripada responden dalam penelitian ini adalah orang yang 

menggunakan aplikasi line, belum pernah menggunakan line pay e-cash 

tetapi mengetahui line pay e-cash, memiliki rentang umur 21-37 tahun, 

merupakan orang yang bertransaksi secara online minimal 7 kali dalam 

sebulan, dan memiliki keluarga / teman / rekan kerja yang menggunakan 

mobile payment. 

2. Penyebaran kuisioner dilakukan dalam rentang waktu  9 Juni 2017 sampai 

dengan 19 Juni 2017 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian 

ini dapat bermanfaat untuk kepentingan baik secara praktis maupun akademis. 

Berikut merupakan beberapa manfaat yang diterima yaitu:  

1.5.1 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi 

pengembangan dalam hal consumer behavior line pay e-cash yang nantinya akan 

dapat membuat formula marketing strategy yang lebih tepat untuk digunakan oleh 

line pay e-cash untuk meningkatkan sikap positif calon pengguna line pay e-cash 

yang pada akhirnya menimbulkan niat untuk menggunakan line pay e-cash. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu titik ukur line pay e-cash 

dalam melihat faktor apa yang paling tepat harus mereka tingkatkan dengan tujuan 

untuk meningkatkan niat calon konsumen untuk menggunakan line pay e-cash. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan data oleh pemerintah dan 

Bank Indonesia agar dapat mengetahui situasi masyarakat Indonesia dan cara apa 
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yang harus dilakukan untuk terus mendorong Gerakan Nasional Non Tunai 

(GNNT) agar semakin berkembang. 

1.5.2 Manfaat Akademis  

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan terkait dengan hal pengembangan konsep marketing strategy, maupun 

consumer behavior dalam pembelajaran mahasiswa di bidang mobile payment dan 

dapat dijadikan acuan untuk dijadikan studi dimasa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Dalam penelitian ini, sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima 

bab yang dimana disetiap bab yang terdiri dari beberapa sub bab dimana diantara 

lima bab tersebut memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Adapun 

sistematika penulisan skrispi ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang yang menggambarkan  secara garis besar 

mengenai penjelasan secara singkat mengenai hal yang diteliti, pokok 

peermasalahan dalam penelitian,  rumusan masalah yang menjadi dasar 

daripada penelitian,  tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, dan 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. 

2. BAB II : Landasan Teori 

Dalam bab ini lebih banyak menjelaskan mengenai konsep, teori, dan 

beberapa penjelasan mengenai variabel daripada penelitian ini. Penjelasan 

daripada variabel serta konsep dan teori yang mendukung permasalahan 
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yang ingin diteliti dalam penelitian ini didapat dari beberapa jurnal dan 

literatur dari penelitian yang terdahulu. 

3. BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini lebih dijelaskan kepada gambaran umum objek 

penelitian, model penelitian yang digunakan, variabel daripada penelitian 

ini, cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, teknik 

dalam hal mengumpulkan sampel, serta cara analisa yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang ada. 

4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisikan tentang hasil yang didapatkan daripada penelitian, 

gambaran umum mengenai penelitian, desain daripada penelitian, hasil 

analisis dari hasil data penelitian, serta implikasi manajerial yang 

ditawarkan oleh peneliti dari hasil output yang didapatkan. 

5. BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, lalu juga saran yang 

diberikan peneliti kepada objek penelitian dan juga kepada penelitian 

selanjutnya. 
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