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PEMBAYARAN MENGGUNAKAN E-MONEY: TINJAUAN DENGAN 

TEORI UTAUT (UNIFIED  THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF 

TECHNOLOGY) MELALUI PEMANFAATAN GOOGLE TRENDS 

Abstrak 

 

Cara yang digunakan dalam melakukan transaksi pembayaran semakin 

berkembang. Mulai dari penggunaan uang tunai hingga transaksi melalui aplikasi 

tertentu dengan uang elektronik (e-money). Perkembangan ini tentu 

mempermudah dan mempercepat proses pembayaran. Transaksi menggunakan 

uang elektronik membuat kita tidak perlu membawa uang tunai terutama dalam 

jumlah yang banyak dan bisa dilakukan tanpa keluar dari rumah dengan 

menggunakan gawai yang dimiliki. Pilihan pembayaran ini tentu saja sangat 

membantu terutama ditengah pandemi COVID-19. Terlepas dari keuntungan yang 

diberikan saat bertransaksi menggunakan uang elektronik terdapat beberapa 

kekurangan yang membutuhkan ketelitian pemilik akun, seperti akun yang rentan 

untuk diretas karena menggunakan software dengan jaringan terbuka dan belum 

semua tempat menyediakan alat yang diperlukan untuk melakukan transaksi 

menggunakan uang elektronik. Penelitian ini membahas hal-hal yang mungkin 

dapat mempengaruhi keputusan seseorang saat menggunakan uang elektronik 

ditinjau dengan teori UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology yang dikembangkan oleh Venkatesh, Morris, Davis dan Davis (2003). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia dengan sampel 

penelitian adalah pengguna uang elektronik di 34 provinsi yang ada di Indonesia 

berdasarkan data yang diperoleh dari Google Trends tahun 2018-2020. Data yang 

terkumpul diolah dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis 

data menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, efikasi diri, dan  

perilaku saat menggunakan sistem berpengaruh terhadap minat untuk melakukan 

transaksi pembayaran menggunakan e-money, sedangkan harapan upaya, perilaku 

saat menggunakan teknologi, dan kegelisahan tidak berpengaruh terhadap minat 

untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money. 

 

Kata Kunci: e-money, google trends, teori UTAUT.  
 

Abstract 

Starting from the use of cash to transactions through certain applications with 

electronic money or e-money. This development certainly simplifies and speeds 

up the payment process. Transactions using electronic money make it unnecessary 

to carry cash, especially in large quantities and can be done without leaving the 

house using our own devices. This payment option is very helpful, especially in 

the COVID-19 pandemic condition. Apart from the advantages provided when 

transacting using electronic money, several shortcomings that require the accuracy 

of the account owner, such as accounts that are vulnerable to being hacked 

because they use software with an open network connection and not all merchants 

provide the tools needed to make transactions using electronic money. This study 
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discusses the factors that might influence a person's decision when using 

electronic money in terms of the UTAUT theory or the Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology developed by Venkatesh, Morris, Davis, and 

Davis (2003). The population in this study is all Indonesian people with electronic 

money users in 34 provinces in Indonesia as the research sample, based on data 

obtained from Google Trends in 2018-2020. The collected data are analyzed using 

multiple linear regression analysis methods. The results of data analysis indicate 

that performance expectancy, social influence, self-efficacy, and behavioural 

intention to use the system affect the interest in making payment transactions 

using e-money. Meanwhile, effort expectancy, attitude toward using technology, 

and anxiety do not affect the interest in making payment transactions using e-

money. 

Keywords:  e-money, google trends, UTAUT theory  

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini transaksi pembayaran tidak hanya dapat dilakukan menggunakan uang 

tunai, tetapi juga menggunakan uang elektronik (e-money). Hal ini tentu akan 

mempermudah saat melakukan transaksi pembayaran terutama dalam jumlah 

transaksi yang cukup besar karena tidak perlu membawa uang tunai. Selain itu 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money lebih mudah, cepat, dan 

praktis untuk dilakukan, tidak perlu menerima uang kembalian yang berwujud 

barang, transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer dan mesin, 

serta tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah nominal akan 

berkurang sebanyak jumlah uang yang diperlukan. Akan tetapi, e-money juga 

memiliki kekurangan seperti rentan untuk diretas karena menggunakan sistem 

elektronik serta terdapat risiko kehilangan data karena kesalahan pada software. 

Tabel 1. Jumlah Uang Elektronik yang Beredar Di Indonesia 

Tahun 
Jumlah Instrumen Uang 

Elektronik 

Persentase 

Perkembangan 

2013 36.225.373 - 

2014 35.738.233 -1,363% 

2015 34.314.795 -4,148% 

2016 51.204.580 32,985% 

2017 90.003.848 43,108% 

2018 167.205.578 46,172% 

2019 292.299.320 42,796% 

2020 

(September) 
393.904.001 25,794% 

Sumber: Bank Indonesia (2020) diolah 
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Dapat dilihat dalam Tabel 1 bahwa berdasarkan data situs resmi Bank 

Indonesia (www.bi.go.id) terdapat 393.904.001 instrumen uang elektronik 

yang beredar di Indonesia sejak tahun 2013 hingga bulan September tahun 

2020. Jumlah instrumen uang elektronik yang beredar di Indonesia setiap 

tahunnya mengalami peningkatan mulai tahun 2016 dan persentase 

kenaikannya semakin besar sampai akhir tahun 2019 mencapai 42,796% dari 

tahun sebelumnya dan terus meningkat di tahun 2020. Oleh karena itu 

penelitian mengenai pembayaran menggunakan e-money sangat menarik 

untuk dilakukan, terlebih lagi saat ini data dari searching engine terbesar di 

dunia yaitu google trends dapat digunakan untuk mengamati perkembangan 

perilaku pengguna e-money. 

Venkantesh et al. (2003) mengembangkan beberapa temuan perilaku 

penggunaan teknologi dalam transaksi yang dilakukan secara daring (online) 

yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Teori tersebut dikenal 

dengan nama Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

yang memadukan antara alasan logis, penerimaan terhadap teknologi, 

motivasi, perilaku yang direncanakan serta dilakukan, dan pengembangan 

untuk kebutuhan atau aktivitas sehari-hari. Pembayaran transaksi dengan  

e-money sudah menjadi bagian dari kebutuhan maupun aktivitas sehari-hari, 

sehingga tepat apabila tinjauan dilakukan dengan pendekatan Teori UTAUT. 

Penelitian dengan menggunakan tinjauan UTAUT dilakukan dengan 

melakukan telaahan untuk penggunaan teknologi dengan memperhatikan 

harapan kinerja (performance expectancy); harapan upaya (effort expectancy); 

perilaku saat menggunakan teknologi (attitude toward using technology); 

pengaruh sosial (social influence); kondisi fasilitas (facilitating conditions); 

efikasi diri (self-efficacy); kegelisahan (anxienty); perilaku saat menggunakan 

sistem (behavioural intention to use the system). Suwandi dan Azis (2018) 

menunjukkan perceived security, performance expentancy, dan social 

influence berpengaruh terhadap minat penggunaan uang elektronik. Pada 

penelitian lain yang dilakukan Rahmatika dan Fajar (2019) menunjukkan hasil 

bahwa sikap, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, norma 

http://www.bi.go.id/
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subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi minat untuk 

menggunakan e-money. Hasil penelitian Yogananda dan Dirgantara (2017) 

juga menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan 

dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat untuk menggunakan 

instrumen uang elektronik. Oleh karena itu beberapa faktor yang disampaikan 

Teori UTAUT tepat untuk digunakan dalam melakukan tinjauan terhadap 

minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik 

atau e-money. 

2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel, dan Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  masyarakat Indonesia. Sampel 

penelitian adalah pengguna uang elektronik (e-money) pada 34 provinsi di 

Indonesia berdasarkan data dari Google Trends pada tahun 2018-2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Data penelitian sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa 

indeks tahun dari semua amatan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 

2018, 2019 dan 2020 yang didokumentasikan oleh Google Trends. Data 

penelitian dikhususkan pada data semua provinsi yang ada di Indonesia 

dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan amatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan Teori UTAUT.  

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

2.2.1. Harapan Kinerja (Performance Expectancy) 

Harapan kinerja didefinisikan sebagai derajat di mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem akan membantunya mencapai keuntungan dalam 

kinerja pekerjaan (Venkatesh et al., 2003). Demikian juga dengan minat 

melakukan transaksi pembayaran dengan e-money, pengguna e-money 

mengharapkan terdapat keuntungan yang diperoleh pada saat transaksi 

dilunasi dengan e-money sehingga efisiensi tercapai.  

2.2.2. Harapan Upaya (Effort Expectancy) 

Harapan upaya didefinisikan sebagai tingkat persepsi kemudahan terkait 

dengan penggunaan sistem pembayaran elektronik (Venkatesh et al., 2003). 
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Dari waktu ke waktu pembayaran menggunakan e-money menawarkan 

kemudahan bagi penggunanya dan cenderung semakin ekonomis dan efektif.  

2.2.3. Perilaku saat Menggunakan Teknologi (Attitude toward Using 

Technology) 

Sikap tehadap perilaku (attitude toward behaviour) dapat diartikan sebagai 

sebuah perasaan, baik itu positif atau negatif yang dimiliki oleh seseorang 

(pengaruh evaluatif) tentang perilaku saat akan mencapai tujuan (Fishbein dan 

Ajzen, 1975). Perilaku yang dimaksud dalam hal ini adalah perilaku seseorang 

saat menggunakan teknologi terutama teknologi yang berkaitan dengan 

penggunaan e-money. 

2.2.4. Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Pengaruh sosial diartikan sebagai sejauh mana seseorang memandang penting 

bagi orang lain untuk merasa yakin bahwa dia harus menggunakan sistem 

baru (Venkatesh et al., 2003). Peningkatan transaksi pembayaran dengan  

e-money, akan menunjukkan bahwa e-money menjadi penting untuk 

mendukung aktivitas seseorang.  

2.2.5. Efikasi Diri (Self-Efficacy)  

Efikasi diri diartikan sebagai penilaian kemampuan seseorang untuk 

menggunakan teknologi (misalnya komputer) untuk menyelesaikan pekerjaan 

atau tugas tertentu (Venkatesh et al., 2003). Dalam hal ini adalan penggunaan 

transaksi pembayaran dengan e-money untuk memenuhi kebutuhan, 

meyelesaikan pekerjaan dan mendukung aktivitas rutin seseorang.  

2.2.6. Kegelisahan (Anxienty)  

Kegelisahan dapat diartikan sebagai membangkitkan reaksi cemas atau 

emosional ketika harus melakukan suatu perilaku (misalnya mengoperasikan 

sebuah komputer) (Venkatesh et al., 2003). Dalam hal ini adalah kegelisahan 

yang muncul saat pengguna melakukan pembayaran dengan menggunakan 

uang elektronik. 

2.2.7. Perilaku Saat Menggunakan Sistem (Behavioural Intention to Use the 

System) 

Behavioral intention dapat diartikan sebagai kemudahan yang dirasakan dari 
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kesulitan melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Dalam hal ini pengguna justru 

memiliki pemikiran lanjutan ketika mampu mengatasi kesulitan pada saat 

menggunakan teknologi dan pada akhirnya setiap pengguna mampu 

mengembangkan penggunaan teknologi sesuai kebiasaan masing-masing 

(Venkatesh et al., 2003), termasuk penggunaan e-money.  

2.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menunjukkan 

hubungan antar amatan. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, 

dilakukan pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas; uji multikolinieritas 

melalui tolerance value (TV) atau nilai variance inflation factor (VIF); uji 

autokorelasi dengan Durbin-Watson  (DW test); dan uji heteroskedastisitas 

dengan uji korelasi Spearman (Ghozali, 2016). Adapun model regresi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

MPU = a + b1HK + b2HU + b3PSMT + b4PS + b5ED + b6KG + b7PSMS 

 +e (1) 

Keterangan: 

MPU    : Minat Melakukan Transaksi Pembayaran e-money  

PS : Pengaruh Sosial 

HK : Harapan Kinerja   

ED : Efikasi Diri 

HU : Harapan Upaya   

KG : Kegelisahan 

PSMT : Perilaku Saat Menggunakan Teknologi   

PSMS : Perilaku Saat Menggunakan Sistem 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terhadap model regresi menunjukkan data 

penelitian terdistribusi normal karena jumlah sampel lebih dari 30 sesuai central 

limit theorem. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tolerance value semua 

amatan diatas 0,10 (0,185-0,481) dan nilai VIF tidak melebihi 10 (2,078-8,661), 



7 
 

sehingga tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hasil Durbin Watson test 1,984 

diantara du<DW<4-du atau 1,849 < 1,984 < 2,151, sehingga tidak terdapat 

masalah autokorelasi. Tidak terjadi heteroskedastisitas berdasarkan nilai 

signifikasi uji korelasi Spearman atas semua amatan dengan nilai residual lebih 

dari 0,05 (0,211-0,968). Pada awal penelitian, kedelapan faktor Teori UTAUT 

diamati, tetapi karena korelasi yang tinggi terjadi pada faktor kondisi fasilitas 

(facilitating conditions) terhadap amatan yang lain maka factor tersebut tidak 

dilanjutkan digunakan dalam model regresi. Persamaan regresi merupakan model 

yang fit dengan nilai signifikansi F = 0,000 dengan nilai koefisien determinasi 

0,933 (Tabel 2). 

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan model regresi dari penelitian ini 

adalah: 

MPU = 1,107 + 0,461HK – 0,031HU + 0,025PSMT + 0,065PS + 

0,186ED + 0,086KG + 0,239PSMS + e   (1) 

Pada Tabel 2 dijelaskan tentang hasil perhitungan analisis regresi berganda 

dari penelitian ini dengan menggunakan α sebesar 10 persen: 

Tabel 2. Hasil Pengujian Data Penelitian 

Variabel b t-value Signifikansi Keterangan 

Harapan Kinerja 0,461 6,613 0,000 H1 diterima 

Harapan Upaya -0,031 -0,519 0,605 H2 ditolak 

Perilaku Saat 

Menggunakan Teknologi 

0,025 0,431 0,668 H3 ditolak 

Pengaruh Sosial 0,065 1,699 0,093 H4 diterima 

Efikasi Diri 0,186 2,556 0,012 H5 diterima 

Kegelisahan 0,086 1,232 0,221 H6 ditolak 

Perilaku Saat 

Menggunakan Sistem 

0,239 3,268 0,002 H7 diterima 

Konstanta 1,107    

Adjusted R
2
 0,933    

F-value  203,301 0,000  

Sumber: Data diolah 

(2020) 

    

 



8 
 

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi 

harapan kinerja 0,000; pengaruh sosial 0,093; efikasi diri 0,012; dan perilaku saat 

menggunakan sistem 0,002. Semua nilai tersebut lebih kecil dari 0,1, sehingga 

H1, H4, H5 dan H7 diterima artinya harapan kinerja, pengaruh sosial, efikasi 

diri, dan perilaku saat menggunakan sistem berpengaruh terhadap minat untuk 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money. Penelitian ini 

memberikan bukti empiris serta dukungan terhadap temuan Venkatesh et al. 

(2003), bahwa untuk kondisi secara umum di Indonesia dalam tiga tahun terakhir,  

peningkatan minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money 

ditentukan oleh: (a) derajat kepercayaan bahwa penggunaan e-money membantu 

pengguna mencapai keuntungan dalam kinerjanya; (b) pandangan penting 

pengguna terhadap pengguna e-money lain untuk meyakinkan dirinya bahwa dia 

harus menggunakan e-money; (c) penilaian kemampuan untuk menggunakan  

e-money dalam menyelesaikan pekerjaannya; dan (d) kemudahan yang dirasakan 

dari kesulitan ketika menggunakan e-money agar mampu mengembangkan 

penggunaannya.  

Berdasarkan pengujian data untuk amatan selanjutnya menunjukkan nilai 

signifikansi harapan upaya 0,605; perilaku saat menggunakan teknologi 0,668; 

dan kegelisahan 0,221, yang lebih besar dari 0,1 atau 10 persen.  

Oleh karena itu, H2, H3 dan H5 ditolak artinya harapan upaya, perilaku saat 

menggunakan teknologi dan kegelisahan tidak berpengaruh terhadap minat untuk 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money. Meskipun hipotesis 

tidak terdukung secara statistik, tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

umum para pengguna e-money di Indonesia pada tiga tahun terakhir ini atau 

sampai dengan akhir tahun 2020: (a) masih terdapat persepsi bahwa penggunaan 

e-money kurang memberikan kemudahan bagi pengguna; (b) perasaan positif 

sudah muncul pada diri pengguna bahwa e-money dapat membantu mencapai 

tujuan saat digunakan tetapi perasaan tersebut kurang diaktualisasikan; (c) masih 

terdapat reaksi cemas atau emosional ketika menggunakan e-money mengingat 

beberapa kelemahan dalam praktiknya dan membutuhkan ketelitian serta kehati-

hatian pengguna. 
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4. PENUTUP 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harapan kinerja, pengaruh sosial, 

efikasi diri, dan perilaku saat menggunakan sistem berpengaruh terhadap 

minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan   

e-money, sedangkan harapan upaya, perilaku saat menggunakan teknologi dan 

kegelisahan tidak berpengaruh terhadap minat untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan e-money. Berdasarkan temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan e-money di Indonesia terus mengalami 

peningkatan selama tiga tahun terakhir dan bagaimana perilaku pengguna  

e-money yang dapat terus mendukung peningkatan penggunaan layanan 

tersebut. Akan tetapi, juga perlu diperhatikan beberapa faktor dari Teori 

UTAUT yang ternyata masih dapat digali untuk dioptimalkan agar terjadi 

kestabilan peningkatan penggunaan e-money baik dalam volume transaksi 

maupun jumlah moneternya. 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka pendek dan dilakukan 

berdasarkan hasil data google trends untuk setiap provinsi di Indonesia. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk jangka menengah atau jangka 

panjang dengan mempertimbangkan wilayah yang semakin spesifik seperti 

tingkat kabupaten atau kota. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi 

para penyedia layanan e-money bahwa perilaku pengguna layanan tersebut 

juga harus diperhatikan terutama berkaitan dengan kebiasaan atau kultur di 

Indonesia. 
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