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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi kebutuhan terhadap hal informasi menjadi sangat 

penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, internet yang paling banyak 

digunakan saat ini. Kaitannya dengan teknologi informasi, internet dapat menjadi 

media yang mendukung dalam melakukan transaksi dalam segala proses 

transaksi seperti halnya dalam transaksi perdagangan. Persaingan bisnis yang 

sangat kuat, menuntut para pelaku bisnis untuk dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi sehingga dapat mempertahankan kelangsungan 

usahanya. Aktivitas bisnis melalui media internet populer disebut dengan 

electronic commerce (E-commerce).  

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang 

dianggap sangat berpengaruh dan sering digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi adalah Technology 

Acceptance Model (TAM). TAM merupakan teori yang menjelaskan minat 

berperilaku menggunakan teknologi dan dikembangkan untuk menjelaskan 

perilaku penggunaan dan penerimaan sistem teknologi informasi. Model TAM 

yang dikembangkan oleh (Davis, 1989) merupakan salah satu model yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian teknologi informasi karena model penelitian 

ini sederhana dan mudah penerapannya. Menurut Wardhana (2016) E-Commerce 

yang artinya transaksi yang meliputi berbagai macam kegiatan bisnis mulai 
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pembelian sampai penjualan yang dilakukan melalui media jaringan berbasis 

internet. Online Shop juga merupakan salah bentuk dari E-commerce.  

Faktor-faktor yang melatar belakangi konsumen dalam pembelian 

melalui internet sangat beragam, mengingat resiko yang didapatkan lebih besar 

dibanding dengan membeli secara langsung. Online shop awalnya muncul pada 

sebuah situs website saja, namun seiring canggihnya teknologi saat ini banyak 

online shop yang berkembang pada situs-situs resmi maupun di sosial media. Di 

Indonesia kemudian berkembang situs jual beli online yang banyak digunakan 

seperti Olx, Shopee, Berniaga, Tokopedia, Traveloka, Lazada, Zalora, 

Bukalapak, blibli dan lain-lain. Sistem pembayaran pada E-commerce pada 

umumnya menggunakan pembayaran tunai ataupun nontunai. Salah satu 

instrumen pembayaran nontunai yang sedang berkembang adalah uang elektronik 

(Electronic Money) atau yang biasa disebut E-Money, seperti Brizzi, Ovo, 

GoPay, Dana, dan lain-lain. 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. 

Internet tidak hanya menawarkan kemudahan bagi penggunanya akan 

tetapi juga memberikan dampak yang merugikan. Dalam kasus jual-beli di 

internet tidak sedikit konsumen yang tertipu dalam bertransaksi secara online, 

karena kurangnya interaksi secara langsung (face to face) antara penjual dan 

pembeli sehingga resiko yang didapatkan juga akan semakin besar. Salah satu 
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faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi 

pembelian online adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu pondasi 

dalam memulai bisnis apapun, ketika dua belah pihak antara penjual dan pembeli 

saling percaya maka transaksi bisnis tersebut akan terjadi. Kepercayaan 

berpengaruh dalam keputusan pembelian transaksi E-commerce.   

Persepsi kemudahan menurut (Andryanto, 2016) sebagaimana seorang 

percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari satu usaha. Kemudahan 

(ease) memiliki arti tidak ada kesulitan atau tidak memerlukan usaha keras saat 

menggunakan teknologi tersebut. Demikian persepsi mengenai kemudahan 

penggunaan teknologi ini merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem 

teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan usaha yang besar pada saat 

pengoperasian. Persepsi kemudahan berdasarkan penelitian (Istiarni, 2014) 

berpengaruh terhadap minat pembelian dengan sistem E-commerce, sedangkan 

pada penelitian (Tsaani dan Lilis, 2016) mengungkapkan bahwa kemudahan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian sistem E-commerce.  

Manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Adanya sebuah 

persepsi manfaat, dapat mempengaruhi minat pembelian dari seseorang, ketika 

seorang konsumen dapat merasakan keunggulan manfaat dari website tersebut 

maka konsumen akan cenderung berminat untuk melakukan pembelian dari 

website tersebut. Kim et al, (2007) dalam E-commerce, persepsi manfaat 

merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh mana ia akan menjadi lebih baik 

dari transaksi online dengan situs website tertentu. 
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Kepercayaan (trust) menjadi dasar bagi transaksi bagi penjual dan 

pembeli yang membuat konsumen memiliki harapan besar untuk puas terhadap 

hubungan tukar menukar tersebut. Kepercayaan terhadap E-money menentukan 

putusan konsumen untuk melakukan hubungan penyedia bisnis E-commerce. 

Dengan adanya kejahatan online, masa depan E-commerce bergantung atas 

kepercayaan konsumen pada sebuah retailer web dan terhadap teknologi internet. 

Sehingga pembeli online harus bergantung pada informasi yang tersedia, tanpa 

bisa memeriksa langsung informasi fisiknya serta berdasarkan nama baik dari 

penjualnya. Sebuah kepercayaan menjadi faktor yang penting terhadap 

berlangsungnya E-commerce 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat disampaikan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor kemudahan penggunaan terhadap minat 

penggunaan electronic money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta?  

2. Bagaimana pengaruh faktor manfaat terhadap minat penggunaan electronic 

money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?  

3. Bagaimana pengaruh faktor kepercayaan terhadap minat penggunaan 

electronic money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta?  

 



5 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti mengambil tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh faktor kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan 

electronic money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Menguji pengaruh faktor manfaat terhadap minat penggunaan electronic 

money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Menguji pengaruh faktor kepercayaan terhadap minat penggunaan electronic 

money pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman, acuan dan 

informasi bagi para pelaku bisnis online berbasis situs E-commerce, agar 

dapat merumuskan strategi pemasaran yang baik, sehingga bisnis yang 

dijalankan semakin maju. Bagi perusahaan yang menerbitkan E-money agar 

terus berkembang dan memperbaiki kualitas layanannya. 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bisnis online, 

selain itu penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber referensi mengenai 

situs E-commerce dan E- money. 


