
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi pada saat ini sudah 

sangat maju dan berkembang secara pesat. Berkembangnya teknologi saat ini 

membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dilakukan, efisien dan efektif. 

Kemajuan teknologi tanpa kita sadari juga berpengaruh besar terhadap aktivitas 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari - hari, banyak aktivitas yang dilakukan 

setiap hari yang hampir semua aktivitas menggunakan digital teknologi baik 

aktivitas yang berupa kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial masyarakat. 

Perkembangan teknologi dapat dibuktikan dengan saat ini hampir semua orang 

memiliki smartphone, semua aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

smartphone dan dengan dukungan internet membuat segala aktivitas menjadi 

lebih mudah dilakukan mulai dari aktivitas berbelanja dan bersosialisasi.  

Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada dan banyak aktivitas 

yang lebih mudah dilakukan, maka memunculkan ide untuk membuat inovasi 

baru dalam bidang teknologi salah satunya yaitu dengan adanya Financial 

Technology (Fintech). Fintech dapat diartikan sebagai penggabungan antara 

jasa keuangan dengan teknologi, dalam hal ini yang dulunya sistem 

pembayaran hanya dapat dilakukan dengan membawa uang tunai dan 

dilakukan dengan bertatap muka, sekarang pembayaran dapat dilakukan 

dengan waktu yang cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Keuntungan 

lain yang didapat saat menggunakan uang elektronik adalah memberikan rasa 

aman dan nyaman saat melakukan transaksi pembayaran karena lebih sedikit 

kemungkinan uang hilang, dicuri maupun dirampok. 

Dalam metode pembayaran  fintech dompet berubah menjadi digital karena 

uang disimpan dalam media elektronik tertentu, yang saat ini banyak dikenal 

dengan uang elektronik (e-money). Di Indonesia sendiri uang elektronik sudah 

diperkenalkan sejak tahun 2007, sejak diperkenalkan hinggasaat ini terus 

mengalami peningkatan sehingga membuka peluang baru bagi bank dan 
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perusahaan jasa keuangan untuk ikut dalam mengembangkan teknologi baru 

yang berupa e-money di Indonesia. Saat ini ada 2 jenis uang elektronik yang 

berkembang di Indonesia yaitu yang pertama adalah uang elektronik berbasis 

chip (berbentuk kartu fisik) misalnya Brizzi, Flazz BCA, dan e-Money Mandiri 

dan yang kedua jenis uang elektronik yang berbasis server misalnya Go-Pay, 

OVO, LinkAja, Dana. 

Menurut Bank Indonesia dalam jurnal Fajar, Lutfiyani & Mirati (2019) 

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi sebuah Gerakan Nasional Non Tunai 

atau biasa disebut dengan GNNT yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2014, 

gerakan tersebut bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya menggunakan transaksi non tunai. Bank Indonesia saat ini telah 

berusaha meningkatkan pelayanan baik sarana maupun prasarana elektronik 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran non tunai saat ini. Dalam 

hal ini Bank Indonesia memiliki peran serta dalam menganjurkan masyarakat 

untuk mengganti transaksi tunai beralih ke transaksi non tunai, diawali dengan 

membiasakan menggunakan Internet Banking, ATM, kartu kredit atau debit, 

maupun uang elektronik lainnya. Dengan adanya uang elektronik membuat 

seseorang berpergian tidak perlu membawa uang secara tunai melainkan hanya 

menyimpan uang mereka dalam bentuk digital.  

Dengan adanya perkembangan uang elektronik yang ada di Indonesia 

memunculkan ide salah satu perusahaan IT yaitu PT Visiovet Internasional 

mengeluarakan aplikasi layanan pembayaran digital (mobile payment) yang 

bernama OVO. Aplikasi OVO merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

pembayaran secara digital, aplikasi ini menawarkan kemudahan dalam 

pembayaran secara non tunai. Aplikasi OVO pada saat ini tersedia untuk 

platform Android dan IOS. Dengan menggunakan aplikasi OVO banyak sekali 

keuntungan yang didapat seperti efisiensi dalam melakukan transaksi, yaitu 

melakukan pembayaran tidak membuang waktu, tenaga, dan transaksi yang 

mudah. Karena dengan adanya pembayaran secara digital ini seseorang dapat 

melakukan transaksi transfer, pembayaran parkir, pembayaran dengan 3 cara 
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yaitu scan kode QR (Quick Response), scan barcode, dan memasukkan nomor 

telepon. 

Aplikasi yang mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2017 yang 

semakin tahun mengalami kenaikan peminat untuk menggunakan aplikasi ini. 

Pada saat ini OVO menjadi semakin dikenal masyarakat dan banyak diminati 

masyarakat setelah bekerjasama dengan Grab dan Tokopedia sebagai sistem 

pembayarannya. Lewat aplikasi Grab OVO sering digunakan pada saat 

pemesanan makanan dan pemesana transportasi online. Tidak hanya itu OVO 

juga semakin berkembang dan diuntungkan oleh investasi Lippo Grup, OVO 

dapat digunakan di pusat perbelanjaan, rumah sakit dan dapat digunakan di 

merchant – merchant yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.  

Merchant adalah penjual barang atau jasa yang memiliki bentuk usaha 

(physical store) maupun online store yang bekerjasama dengan layanan mobile 

payment dalam penyediaan layanan penerimaan pembayaran melalui mobile 

payment yang bersangkutan. Pada market mobile payment yang menjadi 

segmen dan pengguna adalah merchant dan konsumen (Ar-Robi & Wibawa, 

2019:27). Aplikasi OVO sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus 

mengalami peningkatan penggunaan, berikut data terakhir yang didapat terkait 

perkembangan OVO. 

 

Gambar 1.1 menunjukkan database perkembangan OVO 

                      Sumber : Tribun News 
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Semakin meningkatnya jumlah e-money yang beredar membuktikan bahwa 

semakin banyak pula masyarakat yang tertarik untuk menggunakan uang 

digital. Walaupun terjadi peningkatan pengguna, perkembangan e-money yang 

dilakukan untuk mewujudkan system pembayaran yang efisien dan efektif 

masih terhalang dengan budaya masyarakat Indonesia yang lebih memilih 

memegang uang tunai. Transaksi tunai masih memiliki peran yang dominan 

dalam system pembayaran. Namun, transaksi menggunakan e-money juga 

mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Melihat perkembangan e-money yang semakin berkembang, tentulah tidak 

lepas dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Promosi 

penjualan sangat membantu menarik minat konsumen terhadap setiap produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Kegiatan promosi merupakan kegiatan yang 

termasuk didalam bauran pemasaran, kegiatan ini dilakukan tidak hanya 

sebagai alat komunikasi antara pelanggan dengan penjual melainkan cara yang 

digunakan untuk mempengaruhi keinginan konsumen untuk melakukan 

kegiatan pembelian atau penggunaan barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Semakin banyaknya perusahaan penyedia layanan e-money hal ini membuat 

pelaku bisnis transportasi online mendekatkan diri mereka kepada konsumen 

dengan membuat berbagai promosi cermat yang menguntungkan perusahaan, 

sponsor, dan konsumen. Semua promosi e-money yang terintegrasi dengan 

layanan transportasi online yang dibuat oleh perusahaan bermaksud agar 

konsumen mengubah uang mereka ke dalam bentuk e-money. Peristiwa ini 

memicu persaingan yang ketat dalam bidang layanan transportasi online serta 

dompet digital, dimana perusahaan selalu berusaha agar dapat bekerjasama 

dengan sponsor tertentu yang kemudian membuat promosi untuk memenangi 

persaingan dengan perusahaan yang sejenis. 

Minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik berbasis server atau 

sering disebut dompet digital dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

mudah dan efektifitas dalam penggunaannya, promosi yang diberikan, efisiensi 

transaksi yang lebih cepat dan mudah.  Untuk menarik minat konsumen 
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menggunakan aplikasi OVO yang ditawarkan maka dibutuhkan adanya 

promosi yang efektif dan efisiensi pada saat bertransaksi dibandingkan dengan 

layanan mobile payment lainnya. Menariknya promosi yang ditawarkan akan 

sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk menggunakan aplikasi tersebut. 

Dengan demikian perusahaan akan terus terpacu untuk membuat promosi yang 

menarik agar dapat mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan aplikasi 

OVO. Semakin dikenalnya aplikasi tersebut ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat pelanggan untuk menggunakan aplikasi OVO  yaitu 

karena adanya promosi, iklan, persepsi manfaat, kepercayaan, penawaran yang 

menarik seperti point reward ,cashback dan kemudahan dalam penggunaannya 

maka hal tersebut dapat mempengaruhi keinginan pelanggan.  

Dengan pengamatan sementara, peneliti menemukan bahwa di daerah 

Kartasura sudah banyak sekali tempat – tempat yang sudah menjadi merchant 

dan bekerjasama dengan OVO sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, yang 

menjadi objek penelitian ini adalah pengguna OVO yang bertransaksi di 

merchat yang berada di daerah Kartasura.  

Berdasarkan uraian di atas perusahaan OVO memiliki manfaat yang penting 

dalam menyikapi tantangan global ini, kemajuan yang terjadi pada teknologi 

dan informasi membuat terjadinya pergeseran perilaku konsumen yang 

menyukai sesuatu yang instan, praktis, cepat, dan moderen. Untuk mencapai 

keberhasilan perusahaan OVO ini dimana besarnya peluang untuk menarik 

minat konsumen maka ada dua variabel yang ingin penulis teliti yaitu promosi 

dan efisiensi dalam bertransaksi dimana dua variabel ini dapat diketahui secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan dompet digital 

OVO. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Promosi Dan Efisiensi Dalam 

Bertransaksi Terhadap Minat Penggunaan Aplikasi OVO Di Kartasura.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dari 

masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut :  
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Minat masyarakat dalam menggunakan uang elektronik masih rendah, 

padahal kemampuan masyarakat menggunakan smartphone sudah 

semakin meningkat. 

 

C. Pembatasan Masalah  

     Dari penjabaran latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat menggunakan aplikasi 

OVO. Mengingat karena banyaknya faktor yang mempengaruhi minat 

menggunakan aplikasi OVO maka penelitian ini menetapkan faktor promosi 

dan efisiensi dalam bertransaksi terhadap minat menggunakan aplikasi 

OVO. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah di daerah 

Kartasura yaitu pengguna aplikasi OVO. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1. Adakah pengaruh promosi terhadap minat menggunakan aplikasi OVO 

di Kartasura? 

2. Adakah pengaruh efisiensi dalam bertransaksi terhadap minat    

menggunakan aplikasi OVO di Kartasura? 

3. Adakah pengaruh promosi dan efisiensi dalam bertransaksi secara 

bersama-sama terhadap minat menggunakan aplikasi OVO di Kartasura? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat menggunakan 

aplikasi OVO. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi dalam bertransaksi terhadap minat 

menggunakan aplikasi OVO. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh promosi dan efisiensi dalam bertransaksi 

secara bersama-sama terhadap minat menggunakan aplikasi OVO. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik manfaat dari 

segi teoritis maupun praktis, diantaranya :  

1. Manfaat Teoritis 

Mendiskripsikan bahwa faktor promosi dan efisiensi dalam bertransaksi 

merupakan faktor yang mempengaruhi minat penggunaan aplikasi 

OVO. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

 Bagi perusahaan khususnya perusahaan yang berkaitan dengan 

aplikasi OVO dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat dan 

tambahan informasi bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

yang terkait dengan tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek 

khususnya dalam hal pemasaran. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan dan dapat 

membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan yang 

ingin melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

d. Bagi Pemakai Fintech  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

perkembangan e-money bagi para pengguna dan dapat 

meningkatkan minat penggunaan uang digital. 

 


