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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman maka perkembangan 

teknologi dan informasi semakin berkembang juga. Kemajuan teknologi 

ini tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan saja tetapi dalam dunia 

ekonomi kemajuan teknologi dan informasi tersebut sangat berpengaruh. 

Ilmu pengetahuan yang semakin luas dapat memberikan peranan ke segala 

sektor yang salah satunya sektor keuangan dan perbankan yang semakin 

berkembang dan terus memiliki inovasi baru. 

Sistem pembayaran yang ada pada saat ini yaitu tunai dan non 

tunai, sistem pembayaran menggunakan transaksi tunai dengan 

menggunakan uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang terlihat 

wujudnya sedangkan sistem pembayaran dengan menggunakan transanksi 

non tunai yaitu dengan menggunakan cek, giro, kartu kredit, kartu debet 

dan uang elektronik (e-money) wujudnya berupa kartu, jadi kita 

bertransanksi menggunakan kartu.  

Dalam sistem pembayaran  peranan uang tunai sebagai alat 

pembayaran dapat bergeser dalam bentuk pembayaran non tunai 

menggunakan e-money  yang lebih efisien dan ekonomis. Disini peneliti 

tertarik ingin meneliti tentang sistem pembayaran non tunai yaitu e-money. 

Menurut Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 uang elektronik (e-

money) adalah alat pembayaran yang berdasarkan nilai uang yang disetor 
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kepada penerbit, uang yang disimpan melalui server atau chip, uang yang 

dikelolah penerbit bukan sebagai simpanan. Menurut Laila (2016) uang 

elektronik (e-money) merupakan kartu yang digunakan untuk melakukan 

berbagai macam pembayaran (multi purposed), tetapi tidak sama halnya 

seperti kartu telepon yang merupakan single-purpose prepaid card yang 

dapat dilakukan hanya pada keperluan tertentu. Jadi dapat disimpulkan 

uang elektronik (e-money) merupakan alat pembayaran yang mengunakan 

kartu yang terdapat chip di dalamnya gunanya untuk mensensor pada saat 

melakukan transaksi pembayaran. 

Menurut Bank Indonesia (2006), kehadiran alat pembayaran non 

tunai  dapat menggantikan peranan uang tunai dalam transaksi ekonomi di 

Indonesia. Pada saat ini, masyarakat tentunya mengharapkan kecepatan 

proses pembayaran dan transaksi demi kelancaran kegiatan mereka sehari-

hari. Masyarakat membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, handal, 

dan aman dalam bertransaksi. Alat transaksi yang bersifat praktis dan 

efisien tentunya didambakan oleh masyarakat. Adanya perkembangan 

teknologi informasi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan telah menciptakan 

inovasi-inovasi serta produk-produk baru dalam pembayaran non tunai 

berbasis elektronik. 

Uang elektronik (e-money) ini merupakan sistem pembayaran yang 

menggunakan kartu dan dipakai pada transanksi kecil (mikro), karena 

dalam e-money ini saldo yang dimiliki konsumen dibatasi, sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 sebagai kepentingan untuk 
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transanksi pembayaran, maka jumlah uang yang disimpan dalam uang 

elektronik (e-money) dibatasi nilai maksimumnya oleh Bank Indonesia 

sesuai dengan jenis uang elektronik (e-money) yang dikeluarkan oleh 

Penerbit (Bank Indonesia, 2009).  

Pada saat ini Bank Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan transaksi tanpa 

uang tunai. Bank Indonesia pada bulan 14 Agustus 2014 lalu, 

mencanangkan program tahunan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di 

Jakarta. Ini bertujuan untuk mendorong dan memperluas penggunaan 

transaksi non tunai untuk keamanan, kenyamanan dan mendukung upaya 

pencegahan korupsi (Aidilia, 2015). Diharapkan dengan adanya program 

tersebut, masyarakat di Indonesia mau beralih menggunakan pembayaran 

non tunai  tanpa uang  dalam bertransaksi dan dapat meningkatkan 

cashless di Indonesia yang akan mengurangi kebutuhan uang tunai 

masyarakat yang tercermin dari jumlah uang tunai yang beredar. 

Pandangan masyarakat dengan adanya sistem pembayaran uang 

elektronik ini  positif masyarakat sangat mendukung dengan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT) karena dapat mempermudah transanksi. 

Disini peran masyarakat sangat dibutuhkan gerakan ini memerlukan 

banyak pihak menyadarkan bahwa gerakan non tunai ini memiliki tujuan 

untuk kestabilan perekonomian Indonesia (Kompasiana, 2015).  

Sebagai pelaku ekonomi dalam mengalokasikan bentuk kekayaan 

(uang) akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Adanya 
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keuntungan dengan memegang uang dalam bentuk non tunai  akan 

membuat pelaku ekonomi memegang uang dalam bentuk kartu dan 

mengubah perilaku masyarakat dalam hal bertransaksi. Hal tersebut akan 

mengurangi kebutuhan uang tunai yang pada akhirnya akan mengurangi 

jumlah uang tunai yang diedarkan Bank Indonesia (Aidilia, 2015). 

Adanya kejadian tersebut dapat didukung oleh data-data yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan sistem pembayaran. Dapat dilihat 

penggunaan alat pembayaran non tunai berbasis elektronik kenaikan dari 

tahun ketahunnya. 

Tabel 1.1 

Transaksi Uang  Elektronik Tahun  2009 Sampai Dengan Tahun 2014 di 

Indonesia 

 

Sumber : Bank Indonesia (diolah), 2016.   

519.213 693.467 
981.297 

1.971.550 

2.907.432 
3.319.556 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah transaksi uang elektronik 
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Dari data di atas dapat dilihat permintaan uang terhadap e-money 

meningkat dari tahun 2009 sebesar 519.213 sampai tahun 2014 sebesar 

3.319.556. Dalam salah satu penelitian Bank Indonesia (2006), 

menyimpulkan bahwa pembayaran non tunai menggunakan kartu 

menurunkan permintaan uang kartal.  

Dengan adanya fenomena peningkatan transaksi non tunai yaitu e-

money di Indonesia peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

pada tahun terbaru. Pada penelitian ini penulis berfokus pada mahasiswa 

yang ada di Yogyakarta sabagai populasinya, karna GNNT juga pernah di 

sosialisasikan di kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, peneliti 

berfokus kepada mahasiswa sebab mahasiswa memiliki ilmu pengetahuan 

yang luas sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan e-money dengan judul “faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan 

e-money”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan 

diajukan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah  manfaat e-money  memiliki pengaruh terhadap kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money ? 
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2. Apakah  resiko e-money  memiliki pengaruh terhadap kepercayaan 

mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money? 

3. Apakah  kemudahan penggunaan e-money  memiliki pengaruh 

terhadap kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-

money? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peneitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh manfaat terhadap kepercayaan di 

Yogyakarta mahasiswa  menggunakan e-money? 

2. Untuk mengetahui pengaruh resiko terhadap kepercayaan di 

Yogyakarta mahasiswa menggunakan e-money? 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan terhadap 

kepercayaan mahasiswa di Yogyakarta menggunakan e-money? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan terhadap penggunaan e-money dengan ini 

masyarakat dapat menggunakan kartu e-money secara efisien. 

2. Bagi penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan pada sistem pembayaran terutama 

dalam pembayaran e-money yang telah diteliti dan mendapat 

pemahaman dari sebuah informasi yang ada pada fakta dilapangan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti sistem pembayaran e-money dan dapat juga dijadikan 

untuk pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan bagi yang 

membutuhkan. 

 


