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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap harinya. 

Salah satu perkembangan teknologi adalah ditemukannya internet. Penemuan 

internet memunculkan ide untuk membuat alat transaksi elektronik berupa 

e-Money atau uang elektronik. Hal ini tentu akan mempermudah saat 

melakukan transaksi pembayaran terutama dalam jumlah yang cukup besar 

karena tidak perlu membawa uang tunai. Dilansir dari situs 

www.dosenpendidikan.com membawa uang tunai apalagi dalam jumlah yang 

cukup besar memiliki resiko terjadinya pencurian, dengan menggunakan uang 

elektronik hal tersebut akan dapat diminimalisir.  

Dinnissen dan Schumacher (1996) istilah uang digital (e-Money) pertama 

kali dikenalkan oleh David Chaum seorang ilmuwan komputer dan 

kriptografer sebagai digital cash, pada tahun 1983, dalam sebuah research 

paper yang dibuatnya  “Digital Money”. David merupakan pendiri 

perusahaan Digicash.  Namun saat ini Digicash sudah tidak beroperasi lagi 

karena mengalami kebangkrutan. 

Berdasarkan laporan terbaru We Are Social dalam artikel Haryanto 

(2020), di Indonesia terdapat sekitar 175,2 juta jiwa pengguna internet pada 

tahun 2020. Jika jumlah tersebut dibandingkan dengan total populasi  

 

http://www.dosenpendidikan.com/
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Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% penduduk 

Indonesia telah menjadi pengguna internet, dan 53% dari jumlah tersebut 

sudah pernah melakukan transaksi belanja online. Persentase pengguna 

internet memiliki rentang usia 16 hingga 64 tahun yang memiliki masing-

masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), 

non-smartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop (66%), 

tablet (23%), konsol game (16%), hingga virtual reality device (5,1%). 

Dengan melihat data tersebut, dapat diperkirakan jika suatu bisnis 

menerbitkan e-Money atau menyediakan transaksi pembayaran menggunakan 

e-Money maka dapat menguntungkan bagi bisnis yang mereka miliki, salah 

satunya karena dapat mempercepat proses transaksi pembayaran. 

Melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money atau uang 

elektronik menawarkan berbagai kelebihan diantaranya memberikan 

kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam melakukan berbagai transaksi 

pembayaran, tidak perlu menerima uang kembalian yang berwujud barang 

seperti halnya permen, tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja atau 

untuk melakukan transaksi pembayaran, transaksi menjadi lebih akurat karena 

dikelola oleh komputer, serta tidak perlu menunggu uang kembalian karena 

saldo akan berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah uang yang di 

perlukan. Tetapi, e-Money juga memiliki kekurangan seperti rentan untuk 

diretas atau dihack karena menggunakan sistem elektronik serta terdapat 

resiko data hilang karena kesalahan pada software 

(www.dosenpendidikan.com). 

https://www.detik.com/tag/smartphone?tag_from=pengguna-internet
http://www.dosenpendidikan.com/
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Berdasarkan data milik Bank Indonesia (2020) uang elektronik yang 

beredar dalam kartu mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) setiap 

tahunnya. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel I.1 berikut: 

Tabel I.1 

Jumlah Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia 

Periode Jumlah Instrumen 

2013 Rp36.225.373 

2014 Rp35.738.233 

2015 Rp34.314.795 

2016 Rp51.204.580 

2017 Rp90.003.848 

2018 Rp167.205.578 

2019 Rp292.299.320 

2020 (September) Rp393.904.001 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa uang elektronik yang beredar 

tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi mengalami 

penurunan juga (fluktuasi). Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada 

tahun 2019, semula jumlah uang elektronik yang beredar sebanyak  

Rp167.205.578 pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 

Rp125.093.742, menjadi Rp292.299.320 pada tahun 2019. Selanjutnya pada 

tahun 2013 sampai 2015 jumlah uang elektronik yang beredar mengalami 

penurunan secara bertahap. Fluktuasi yang terjadi tersebut salah satunya 

disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur dan penyelenggara uang 

elektronik. Apabila  infrastruktur tersedia hampir di berbagai tempat maka 
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akan menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan 

uang elektronik. 

Tabel I.2. 

Transaksi Uang Elektronik di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2020) 

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada Tabel I.2, 

hingga bulan September tahun ini terdapat sekitar 366.785.803 volume 

transaksi menggunakan uang elektronik di Indonesia.  Dengan nominal 

transaksi sebesar Rp17.681.856.000.000 hingga bulan September tahun 2020. 

Volume transaksi tersebut mengalami fluktuasi disebabkan oleh ketersediaan 

infrastruktur yang menunjang pengguna untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan uang elektronik. Salah satu infrastruktur yang 

digunakan adalah mesin reader, yang datanya dapat dilihat dalam Tabel I.3. 

 

 

 

Periode Volume (Transaksi) 
Nominal (Dalam Jutaan 

Rupiah) 

2013 137.900.779 Rp2.907.432 

2014 203.369.990 Rp3.319.556 

2015 535.579.528 Rp5.283.018 

2016 683.133.352 Rp7.063.689 

2017 943.319.933 Rp12.375.469 

2018 2.922.698.905 Rp47.198.616 

2019 515.195.069 Rp16.970.133 

2020 

(September) 
366.785.803 Rp17.681.856 



5 
 

Tabel I.3 

Infrastruktur uang elektronik di Indonesia 

Periode Mesin Reader (Unit) 

2014 206.826 

2015 281.988 

2016 374.861 

2017 691.331 

2018 923.624 

2019 516.642 

2020 

(September) 
590.793 

Sumber: Bank Indonesia (2020) 

Dalam Tabel I.3 dapat dilihat terdapat 590.793 unit mesin reader yang 

ada di Indonesia pada September 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 

sebesar 74.151 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada September 

2020. Ketersediaan mesin reader dengan jumlah terbanyak terjadi pada tahun 

2018, hal ini seiring dengan volume transaksi terbanyak yang terjadi pada 

tahun 2018 sebanyak 2.922.698.905 transaksi, dengan nominal transaksi 

sebesar Rp47.198.616. 

Teori UTAUT (Unified  Theory of Acceptance and Use of Technology) 

yang dikembangkan oleh Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon 

B. Davis, dan Fred D. Davis dalam User Acceptance Of Information 

Technology: Toward A Unified View tahun 2003. Dalam teori tersebut 

terdapat delapan komponen yang digunakan yaitu harapan kinerja 

(performance expectancy), harapan upaya (effort expectancy), perilaku saat 

menggunakan teknologi (Attitude toward using technology), pengaruh sosial 
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(social influence), kondisi fasilitas (facilitating conditions), efikasi diri (self-

efficacy), kegelisahan (anxienty), dan perilaku saat menggunakan sistem 

(behavioral intention to use the system). Komponen-komponen tersebut 

bersumber dari Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance 

Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned Behaviour 

(TPB), Combined TAM and TPB (C-TAM-TPB), Model of PC Utilization 

(MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT), dan Social Congnitive Theory 

(SCT). 

Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Azis (2018) menggunakan 

variabel penelitian budaya (culture), keamanan yang dirasakan (perceived 

security), harapan kinerja (performance expectancy), harapan usaha (effort 

expectancy), pengaruh sosial (social influence), pengaruh sosial (social 

influence), dan kondisi memfasilitasi (facilitating condition). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa budaya (culture) dan harapan usaha (effort 

expentancy) tidak memiliki pengaruh terhadap minat untuk menggunakan 

uang elektronik, sedangkan perceived security, performance expentancy, dan 

social influence berpengaruh terhadap minat penggunaan uang elektronik.  

Penelitian yang membahas mengenai penerapan model UTAUT (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology) untuk memahami niat dan 

perilaku aktual pengguna Go-Pay di Kota Padang oleh Indah dan Agustin 

(2019), menggunakan variabel penelitian harapan kinerja, harapan usaha, 

pengaruh sosial, kondisi pemfasilitasi, niat menggunakan, dan perilaku aktual 

pengguna. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa variabel harapan 
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kinerja (performance expectancy), pengaruh sosial (social influence),  

memfasilitasi kondisi (facilitating condition) berpengaruh positif terhadap 

niat menggunakan (behavioural intention) pada pengguna Go-Pay di Kota 

Padang, sedangkan variabel harapan usaha (effort expectancy) tidak 

berpengaruh terhadap niat menggunakan (behavioural intention) pada 

pengguna Go-Pay di Kota Padang. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan 

hasil bahwa variabel niat menggunakan (behavioural intention) berpengaruh 

positif terhadap perilaku aktual pengguna (use behaviour) pada pengguna Go-

Pay di Kota Padang.  

Dengan memperhatikan penelitian Suwandi dan Azis (2018) serta 

Agustin (2019), maka penelitian ini dilakukan kembali dengan mengamati 

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

perilaku saat menggunakan teknologi (attitude toward using technology), 

pengaruh sosial (social influence), efikasi diri (self-efficacy), kegelisahan 

(anxienty), perilaku saat menggunakan sistem (behavioral intention to use the 

system), dan minat menggunakan uang elektronik dengan sampel penelitian 

pengguna uang elektronik (e-Money) di 34 provinsi yang ada di Indonesia 

berdasarkan data yang diperoleh dari google trends. Penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengetahui transaksi pembayaran menggunakan uang 

elektronik (e-Money) di Indonesia, dengan meninjau menggunakan Teori 

UTAUT (Unified  Theory of Acceptance and Use of Technology) yang 

dikembangkan oleh Viswanath Venkatesh et al. (2003).  
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan penelitian dengan 

judul: “PEMBAYARAN MENGGUNAKAN E-MONEY: TINJAUAN 

DENGAN TEORI UTAUT (UNIFIED  THEORY OF ACCEPTANCE 

AND USE OF TECHNOLOGY) MELALUI PEMANFAATAN GOOGLE 

TRENDS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah harapan kinerja (performance expectancy) berpengaruh terhadap 

minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money? 

2. Apakah harapan upaya (effort expectancy) berpengaruh terhadap minat 

untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money? 

3. Apakah perilaku saat menggunakan teknologi (Attitude toward using 

technology) berpengaruh terhadap minat untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money? 

4. Apakah pengaruh sosial (social influence) berpengaruh terhadap minat 

untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money? 

5. Apakah efikasi diri (self-efficacy) berpengaruh terhadap minat untuk 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money? 

6. Apakah kegelisahan (anxienty) berpengaruh terhadap minat untuk 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money? 
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7. Apakah Perilaku saat menggunakan sistem (behavioral intention to use the 

system) berpengaruh terhadap minat untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk menguji pengaruh harapan kinerja (performance expectancy) 

terhadap minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan  

e-Money 

2. Untuk menguji pengaruh harapan upaya (effort expectancy) terhadap 

minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money 

3. Untuk menguji pengaruh perilaku saat menggunakan teknologi (attitude 

toward using technology) terhadap minat untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money 

4. Untuk menguji pengaruh pengaruh sosial (social influence) terhadap 

minat untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money 

5. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri (self-efficacy) terhadap minat 

untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money 

6. Untuk menguji pengaruh kegelisahan (anxienty) terhadap minat untuk 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-Money 

7. Untuk menguji pengaruh perilaku saat menggunakan sistem (behavioral 

intention to use the system) terhadap minat untuk melakukan transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi dan 

pertimbangan khususnya bagi manajer perusahaan dalam membuat 

keputusan. Baik itu bagi perusahaan yang akan meluncurkan produk  

e-Money, menggunakan e-Money, atau membuat fitur transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money. Apakah dengan membuat atau 

menggunakan produk-produk tersebut akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan atau sebaliknya. 

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi mengenai 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam 

melakukan transaksi menggunakan uang elektronik, bagaimana minat 

masyarakat Indonesia terhadap uang elektronik, dan berbagai informasi 

lain yang dapat ditemukan serta bermanfaat dalam penelitian ini.  

3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi mengenai manfaat dan kelebihan apa saja yang 

ditawarkan oleh e-Money sekaligus kekurangan yang dimiliki oleh  

e-Money.  
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4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

memberikan informasi bagi penelitian yang berkaitan dengan transaksi 

pembayaran menggunakan e-Money ditinjau menggunakan Teori UTAUT 

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dapat menjadi arahan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penulisan, maka penulis menyajikan susunan penelitian 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang Teori UTAUT (Unified  Theory of 

Acceptance and Use of Technology), pengertian e-Money, sejarah  

e-Money, jenis-jenis e-Money, penerbit uang elektronik, manfaat, 

kelebihan, dan kekurangan melakukan transaksi pembayaran 

menggunakan e-Money, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, 

serta perumusan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, populasi, sampel, 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data penelitian, 
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metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan teknik analisis data 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum penelitian, 

analisis statistik deskriptif, hasil penelitian, hasil analisis regresi 

linier berganda, hasil uji ketepatan model, dan hasil uji hipotesis 

dan pembahasan 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


