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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Penelitian 

Percepatan globalisasi dan penyebaran informasi yang tidak terbatas di seluruh 

dunia ini merupakan akibat adanya internet sebagai fenomena dari kemajuan 

teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi juga berkembang pesat dalam 

segala aspek kehidupan manusia yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. 

Peran penting teknologi ditunjukkan dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh 

masyarakat di zaman modern ini (Amin, 2018; Wulansari, 2020). Kemajuan 

teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai sebagai alat 

pembayaran ke bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis pada 

saat melakukan transaksi (Parastiti, Mukhlis, & Haryono, 2015; Utomo, 2018) 

Di Indonesia sendiri telah menerapkan dua sistem pembayaran yaitu sistem 

pembayaran secara tunai dan sistem pembayaran non tunai (www.bi.go). Melalui 

bank Indonesia, pemerintah mendukung adanya pembayaran non tunai. Bank 

Indonesia meluncurkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 

tanggal 14 Agustus 2014 sebagai salah satu bukti nyata gerakan non tunai. Gerakan 

ini bertujuan menumbuhkan kesadaran sekaligus mengajak masyarakat Indonesia 

mengalihkan kebiasaan bertransaksi menggunakan uang tunai menjadi non tunai. 

Akibat dari program yang dikeluarkan Bank Indonesia dan perkembangan bisnis 

pada sektor perbankan yang semakin besar, banyak lembaga perbankan 

menawarkan produk-produk menarik salah satunya adalah uang elektronik (e-

money). 

E-money merupakan alat pembayaran yang mempunyai fungsi seperti uang 

tunai (Wulansari, 2020). Menurut peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI 2009 e-

money merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang 

disetor terlebih dahulu kepada penerbit. E-money digunakan sebagai alat 

pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit e-money tersebut. 

Tercatat sejak awal penerbitannya yaitu tahun 2007 sampai Oktober 2019 sudah 

ada 39 penerbit e-money yang terdaftar di Bank Indonesia yang terdiri atas bank 

dan non bank. Perkembangan e-money di Indonesia sudah cukup pesat, hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut.
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TABEL 1. 1  

JUMLAH UANG ELEKTRONIK BEREDAR 

Periode Jumlah 

Tahun 2012 21,869,946 

Tahun 2013 36,225,373 

Tahun 2014 35,738,233 

Tahun 2015 34,314,795 

Tahun 2016 51,204,580 

Tahun 2017 90,003,848 

Tahun 2018 167,205,578 

Tahun 2019 292,299,320 

Tahun 2020 330,391,364 

Sumber: Bank Indonesia, 2020 

Terlihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa di Indonesia, penggunaan 

uang elektronik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, meskipun pada 

tahun 2014 dan 2015 pengguna uang elektronik sempat terjadi penurunan. Namun, 

terjadi lagi peningkatan pada tahun setelahnya. Pada tahun 2012 jumlah pengguna 

uang elektronik berjumlah 21,869,946. Sampai dengan data terakhir Bank 

Indonesia, pada 2020 pengguna uang elektronik sebanyak 330,391,364, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pemakaian uang elektonik semakin 

diminati oleh masyarakat di Indonesia. 

 

GAMBAR 1.1 

VOLUME DAN NILAI TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK 



3 
 

Novi Hanifah, 2022 
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN 
PENGGUNAAN E-MONEY 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi uang 

elekronik setiap tahun dalam kurun waktu 2008-2018 mengalami peningkatan baik 

dari segi jumlah volume ataupun dari segi nilai (nominal) transaksi. Bank Indonesia 

(BI) mencatat volume transaksi uang elektronik pada akhir tahun 2018 melonjak 

menjadi 2,9 miliar transaksi dibandingkan tahun 2017 yang hanya 943,3 juta 

transaksi. Pada tahun 2019 volume transaksi uang elektronik mengalami penurunan 

menjadi 2,7 miliar transaksi, namun jika dirata-ratakan jumlah peningkatannya 

masih lebih besar daripada penurunannya. Meningkatnya volume dan nilai 

transaski uang elektronik menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik 

diminati masyarakat pada saat melakukan transasksi. 

Saat ini banyak sekali produk uang elektronik di Indonesia baik yang 

dikeluarkan oleh start up ataupun lembaga keuangan seperti perbankan, salah 

satunya yaitu LinkAja. LinkAja yang semula bernama T-Cash dikeluarkan oleh 

PT.Fintek Karya Nusantara merupakan e-money yang diterbitkan pada tahun 2007 

dan diganti menjadi LinkAja pada tahun 2019. 

LinkAja hadir dengan fitur yang lebih lengkap, seperti kelengkapan informasi 

mengenai penggunaannya baik di dalam e-moneynya maupun di media sosial 

miliknya. Selain itu juga LinkAja memberikan promo dan diskon yang dapat 

memberikan keuntungan bagi penggunanya. LinkAja yang berbeda dengan 

perusahaan pesaingnya seperti OVO dan Gopay adalah dari sisi pengisian dana atau 

top up. LinkAja nantinya akan bisa terhubung langsung dengan dana milik 

pengguna yang memiliki tabungan atau kredit di bank BUMN. Hal ini akan lebih 

memudahkan penggunanya karena tidak perlu untuk melakukan isi ulang atau top 

up. 

Kemanan informasi data pengguna menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh 

LinkAja. LinkAja mempunyai strategi untuk melindungi data pribadi pengguna 

dengan melakukan pembatasan akses ke dalam informasi data pribadi pengguna 

dan secara aman LinkAja menghancurkan data pribadi penggunanya saat LinkAja 

sudah tidak membutuhkannya untuk tujuan tertentu (www.linkaja.id). LinkAja bisa 

digunakan untuk pembayaran di lebih dari 230 moda transportasi, lebih dari 700 

pasar tradisional, lebih dari 32 ribu parter donasi digital dan lebih dari empat ribu 

http://www.linkaja.id/
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e-commerce. LinkAja mempunyai ratusan ribu merchant di seluruh Indonesia 

dimana hal ini dapat membuat seseorang merasa bahwa lingkungannya mendukung 

untuk menggunakan sehingga akan terjadi peningkatan keputusan penggunaan 

LinkAja (inet.detik.com).  

Berdasarkan gambar 1.2 menurut penelitian Riset Daily Social hingga akhir 

tahun 2019 menunjukkan bahwa peringkat jumlah pengguna aktif bulanan LinkAja 

mengalami penurunan. Jumlah pengguna LinkAja tergolong lebih rendah jika 

dibandingkan dengan pengguna GO-Pay, OVO, dan DANA yang merupakan 

platform baru diliris setelah LinkAja. Seperti terlihat pada gambar, bahwa 

pengguna aktif LinkAjamengalami penurunan pada dua tahun terakhir yakni 2018 

dan 2019. 

 

Sumber: kumparan.com 

GAMBAR 1.2 

DAFTAR E-MONEY E-WALLET TERBESAR DI INDONESIA 

BERDASARKAN PENGGUNA AKTIF 
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Sumber: Tplus.id (2020) 

GAMBAR 1.3 

VOLUME TRANSAKSI DAN NILAI TRANSAKSI PRODUK UANG 

ELEKTRONIK DI INDONESIA 

Berdasarkan gambar 1.3 survei yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc. mengenai 

penggunaan uang elektonik terhadap total 502 responden dapat disimpulkan bahwa 

volume transaski dan nilai transaksi LinkAja berada pada peringkat terakhir. 

Berdasarkan data di atas ShopeePay unggul dengan pangsa pasar sebesar 26% dari 

total volume transaksi e-wallet di Indonesia, disusul OVO (24% dari total), GoPay 

(23% dari total), kemudian DANA (19% dari total) dan LinkAja (8% dari total). 

Nilai frekuensi transaksi rata-rata ShopeePay mencapai 7X tiap bulannya. Disusul 

oleh DANA dengan rata-rata penggunaan sebanyak 6,4X tiap bulan, OVO dengan 

rata-rata 6,2X tiap bulan, GoPay rata-rata 6,1X tiap bulan, dan LinkAja rata-rata 

5,7X tiap bulan. LinkAja berada pada posisi terakhir baik dari segi volume transaksi 

dan nilai transaksi, hal ini menunjukkan bahwa LinkAja masih kalah saing dengan 

pesaingnya. 

Melihat dari adanya fenomena tersebut maka perlu melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang digunakan untuk menarik 

keputusan penggunaan seseorang dalam menggunakan LinkAja. Banyaknya fitur 

yang ditawarkan, promosi, keamanan informasi, dan jumlah merchant yang bekerja 

sama dengan LinkAja justru berbanding terbalik dengan fakta penurunan jumlah 

penggunaan LinkAja. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2020) mengemukakan bahwa 

persepsi kemudahan yang dapat perbengaruh positif terhadap keputusan 

penggunaan e-money. Begitu pula menurut Genady (2018) persepsi kemudahan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan e-money. 

Semakin banyak kemudahan yang dirasakan oleh pengguna e-money maka semakin 

tinggi keputusan penggunaan e-money.  

Penulis juga menggunakan variabel manfaat yang sama dengan variabel yang 

digunakan oleh peneliti sebelumnya. Menurut Genady (2018) mengemukakan 

bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan e-

money, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2020) yang 

menyatakan bahwa semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh pengguna maka 

semakin tinggi keputusan untuk menggunakan e-money. Berbeda dengan penelitian 

Genady dan Wulansari, penelitian yang dilakukan oleh (Himawati, 2018) dan juga 

penelitian (Ramadhan et al., 2016) didapatkan hasil bahwa variabel persepsi 

manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan e-money. Meskipun 

banyak penelitian mengenai persepsi kemudahan dan persepsi manfaat tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak selalu menghasilkan hasil yang sama 

(masih ditemukannya gap empiris). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti berniat untuk 

mengukur keputusan penggunaan e-money di Masyarakat. Dengan berlandaskan 

persepsi kemudahan dan persepsi manfaat sebagai variabel independen pada 

pengguna LinkAja. 

 Identifikasi Masalah 

Dengan adanya perkembangan teknologi dapat mendorong sistem pembayaran 

mengalami pertumbuhan dari yang awalnya menggunakan uang tunai sebagai alat 

pembayaran kini masyarakat mulai menggunakan alat pembayaran non tunai saat 

melakukan transaksi (Ramadani, 2016 ;Wulansari, 2020). Saat ini, di Indonesia 

sendiri telah menerapkan dua sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran tunai 

dan sistem pembayaran non tunai (www.bi.go.id). 

Pada tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia telah menggalakkan program 

Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT). Menurut Khair (2019) dalam Wulansari 

http://www.bi.go.id/
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(2020) kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (e-money) sebagai alat 

pembayaran merupakan fasilitas pembayaran non tunai yang disediakan oleh pihak 

bank. Uang elektronik merupakan salah satu pembayaran yang digunakanan 

masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi yang mempunyai fungsi sebagai 

uang tunai. 

LinkAja yang semula bernama T-Cash merupakan e-money yang diterbitkan 

pada tahun 2007 yang berfungsi layaknya rekening bank yang fleksibel tanpa 

adanya bunga. LinkAja merupakan salah satu e-money yang sudah terbit cukup 

lama dibandingkan dengan GO-PAY, OVO dan DANA tetapi mempunyai 

permasalahan dalam keputusan penggunaan oleh konsumen yang rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah penggunaan LinkAja yang dalam dua tahun terakir ini 

mengalami penurunan. 

Ada beberapa aspek yang dipandang sangat penting oleh masyarakat dalam 

keputusan penggunaan e-money yaitu keamanan, ketersediaan fasilitas pada 

merchant dan kemudahan (Mubarak, 2004). Menurut Wulansari (2020) beberapa 

faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan e-money diantaranya persepsi 

kemudahan, persepsi keamanan dan persepsi manfaat. 

Merujuk pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Di Indonesia, program Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) telah lama 

digalakkan. Salah satu pembayaran yang digunakan oleh masayarakat dalam 

bertransaksi adalah e-money. LinkAja hadir sebagai salah satu e-money yang bisa 

digunakan untuk melakukan transaksi. Namun keputusan dalam penggunaan e-

money LinkAja masih menjadi permasalahan. Dari hasil penelitian terdahulu 

menemukan bahwa kemudahan dan manfaat sebagai aspek yang dipandang penting 

dan mempunyai pengaruh pada keputusan penggunaan e-money. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran dari persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan 

keputusan penggunaan para pengguna e-money LinkAja di Indonesia. 
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2. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan penggunaan 

e-money LinkAja di Indonesia. 

3. Bagaimana pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan e-

money LinkAja di Indonesia. 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui gambaran dari persepsi kemudahan, persepsi manfaat 

dan keputusan penggunaan para pengguna e-money LinkAja di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan 

penggunaan e-money LinkAja di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan 

penggunaan e-money LinkAja di Indonesia. 

 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

sehingga berguna bagi pengembangan ilmu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama menempuh 

bangku perkuliahan. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bahwa dengan adanya 

layanan e-money LinkAja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam melakukan pembayaran yang efektif dan efisien. 

c. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat  

bagi start up, mengenai pengaruh persepsi kemudahan, persepsi manfaat 

terhadap keputusan penggunaan e-money LinkAja yang dapat dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. 

d. Bagi Pembaca, Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi para 

peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.  


