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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Peranan dan Fungsi Uang  

Uang adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan 

pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dalam sejarah uang telah 

dipakai dalam bentuk jenis yang berbeda-beda seperti misalnya kerang, 

emas, gigi binatang, kulit, perak, dan sebagaiannya. Uang merupakan 

segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai satuan pengukur nilai, alat 

tukar menukar, dan sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan 

(Nopirin, 1992). 

Ada defenisi uang masing-masing berbeda berdasarkan tingkat 

likuiditasnya, biasanya uang didefinisikan: 

 M1 uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk deposito. 

 M2 M1 + tabungan + deposito berjangka pada bank-bank umum. 

 M3 M2 + deposito berjangka pada lembaga-lembaga non bank. 

  Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda 

sebagai berikut: 

a. Sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang 

b. Yang mengeluarkan atau mengedarkan yaitu pemerintah, bank sentral 

atau bank komersial 

c. Hubungan antara nilai uang sebagai uang dan nilai uang sebagai 

barang.  
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2. Standar Moneter 

Menurut Nopirin (1992) standar moneter dapat dibagi beberapa jenis 

yaitu: 

a. Standar Kembar (Bimetallism) 

Standar kembar terjadi apabila pemerintah menggunakan emas dan 

perak sebagai dasar nilai mata uangnya. Disini pemerintah 

membandingkan harga emas dan perak sebagai nilai mata uang yang 

digunakan. 

b. Standar Emas 

Suatu negara memakai sistem standar emas apabila nilai mata 

uangnya, dikaitkan atau didasarkan atas nilai seberat emas tertentu, 

tetapi masyarakat bebas untuk melebur mata uang emas atau membuat 

emas batangan menjadi uang kertas dan sebaliknya. 

c. Fiat Standar  

Sertifikat emas yang dijamin kurang dari 100% inilah yang disebut fiat 

standar. Ini bisa diterima sebab bisa memenuhi sebagai alat tukar, 

penyimpan kekayaan serta pembayaran tertunda maka dapat disebut 

uang 

d. Uang Giral ( Deposit Money) 

Deposito dibank dapat dikatakan sebagai uang karena deposito ini 

dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Cara melakukan 

pembayaran dengan alat ini dengan menulis cek yaitu dengan transfer 

deposito dari si pengirim kepada sipenerima pembayaran. 
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3. Sistem Pembayaran 

Pada saat ini masyarakat dapat untuk  memegang uang dan 

memilih sistem pembayaran yang ingin dilakukannya dengan sistem yang 

efisien, cepat dan aman itu merupakan prilaku masyarakat yang umumnya 

menginginkan yang terbaik. Menurut Afrizal (2014) masyarakat 

memegang uang dalam perekonomian akan memilih mana yang paling 

murah dan nyaman  untuk digunakan. Sistem pembayaran merupakan alat 

atau instrumen untuk melakukan pemindahan dana, sistem pembayaran ini 

berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Undang-

undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyebutkan bahwa:  

sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat 

aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan 

pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi.  

 

Menurut Laila (2016) sistem pembayaran merupakan suatu sistem 

yang dapat digunakan secara efisien yang memiliki aturan, lembaga dan 

mekanisme untuk memenuhi kewajiban dalam kegiatan  perekonomian. 

Media yang dapat digunakan untuk melakukan transanksi ini sangat 

beragam, mulai dengan cara yang paling mudah sampai dengan cara yang 

kompleks, peran lembaga Bank Indonesia dilibatkan dalam mengatur 

keamanan dan kelancaranya (Isnani 2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

sistem pembayaran ini merupakan media yang digunakan untuk 

melakukan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya dengan cara 

yang aman dan terpercaya dan kita dapat memilih dengan menggunakan 
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instrumen mana yang ingin kita lakukan. Instrumen untuk alat pembayaran 

dapat di kelompokkan dalam 2 jenis yaitu:  

1. Tunai/Cash merupakan pembayaran yang dilakukan dengan 

menggunakan uang yang real ada apabila pada saat terjadi jual beli 

barang atau jasa ketika seseorang telah mendapatkan barang atau jasa 

itu maka si penjual akan menerima uang sebagai bayarannya. Uang 

yang digunakan untuk pembayaran ini yaitu uang kartal (uang kertas 

dan uang logam). 

2. Non tunai merupakan alat pembayaran yang menggunakan kartu 

sebagai pembayaranya, pembayaran ini menggunakan lembaga bank 

sebagai medianya. Pembayaran non tunai ini terdiri dari cek, bilyet 

giro, kartu kredit, kartu debet dan uang elektronik  (e-money). 

Untuk menjalanakan amanat BI memiliki 4 prinsip untuk menjalankan 

sistem pembayarannya yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan 

perlindungan konsumen. Sistem pembayaran dapat dikelompokkan dalam 

2 jenis yaitu berupa uang tunai dan non tunai yang membedakanya yaitu 

instrumen yang digunakan kalau uang tunai instrumen yang digunakan 

berupa uang kartal sementara uang non tunai instrumen yang digunakan 

adalah APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) seperti ATM, kartu 

kredit, cek, giro, karyu debet, e-money dll.   

Pada zaman sekarang ini banyaknya inovasi yang dapat dilakukan 

pada sistem pembayaran, yang dahulunya kita hanya menggunakan sistem 

barter dimana nilai barang yang ditukar tidak memiliki nilai yang pasti dan 
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belum tentu barang yang ditukar memiliki nilai yang balance tapi dengan 

berkembangnya zaman transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cara 

yang lebih efisien, mudah dan kita mengetahui nilai barang tersebut.  Pada 

saat sekarang ini bukan hanya dengan menggunakan uang tunai (kartal dan 

giral) dan non tunai saja kita dapat bertransaksi melainkan adanya inovasi 

kita dapat melihat bahwa transaksi juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan emas, dirham dan dinar untuk bertransaksi yang tetapi 

jarang sekali di Indonesia mengunakan alat pembayaran itu. 

Sistem pembayaran memiliki peran strategis dalam mendukung 

aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Selain itu sistem 

pembayaran juga berperan penting dalam mendukung terciptanya stabilitas 

sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Pada tahun 2012 

kebijakan Bank Indonesia berfokus kepada 4 aspek yaitu peningkatan 

keamanan agar menjaga kepercayaan masyarakat, efisiensi melalaui upaya 

interkoneksi, perluasan akses untuk mendorong industri sistem 

pembayaran memperluas cakupan layanan sehingga lebih luas serta merata 

ke seluruh wilayah Indonesia  dan memberikan perlindungan kepada 

konsumen dari kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan resiko dari 

suatu instrumen pembayaran yang di pakai (Bank Indonesia, 2012). 

Sistem pembayaran memiliki arti penting bagi dalam 

perekonomian, dapat menghilangkan hambatan perdagangan dalam dari 

sisi pembayaran untuk transaksi perdagangan, dapat menjaga stabilitas 

keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, 
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serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. 

Sistem pembayaran ini harus diatur dan diawasi dengan baik agar sistem 

pembayaran dapat berjalan secara efisien, efektif dan aman (Astuty, 2015). 

Kita sudah mengetahui bahwa tugas Bank Indonesia mengatur dan 

menjaga sistem pembayaran, memperluas, memperlancar dan mengantur 

sistem pembayaran, yang menyangkut kesepakatan, aturan, standar, dan 

prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak 

dalam melakukan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen 

pembayaran yang sah.  

4. Evolusi sistem pembayaran 

Kita telah mengetahui bahwa sistem pembayaran telah berkembang 

sangat pesat, adanya perubahan sifat, dan penggunaan uang sebagai alat 

pembayaran. Pada zaman dahulu orang hanya mengenal sistem barter, 

sistem barter ini merupakan sistem tukar menukar barang dengan orang 

lain, orang yang menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu dengan 

usaha sendiri, apa yang mereka miliki belum tentu itu menjadi kebutuhan 

jadi mereka mencari orang yang memiliki barang yang sesuai keinginan 

atau butuhkan dan saling tukar menukar.   

Kemudian ditemukan alat transaksi yang baru yaitu berupa uang 

logam dan uang kertas ini merupakan alat pembayaran yang sah untuk 

bertransaksi. Dengan kehadiran alat pembayaran itu membuat transaksi 

lebih mudah. Setiap objek memiliki nilai yang jelas itu dapat dijual dan 

dibayar menggunakan uang. Masyarakat menggunakan itu didalam 
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kehidupan sehari-hari untuk melakukan transaksi jual beli barang atau 

jasa. 

Semakin berkembangnya sistem pembayaran maka perubahan alat 

pembayaran dapat pula terjadi, setelah adanya uang kartal (uang kertas dan 

logam) kemudian muncullah alat pembayaran yang  baru yaitu cek atau 

giral, disini bank sebagai mediannya masyarakat dapat transfer dana dari 

saldo rekening antar institusi keuangan. Cek ini memungkinkan seseorang 

untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Ini 

merupakan suatu evolusi pertama dalam alat pembayaran non tunai yang 

dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.  

Dengan berkembangnya teknologi maka instrumen sistem 

pembayaran non tunai juga berkembang seperti ATM, kredit, debet, 

mobile banking, sms banking, dan lain-lain. Kemudian alat pembayaran 

mulai berinovasi dengan membuat alat pembayaran yang lebih mudah dan 

praktis lagi yaitu elektronik money (e-money), uang elektronik (e-money) 

ini memiliki karakteristik yang berbeda tidak melibatkan rekening nasabah 

di bank saat melakukan transanksi, sudah dijelaskan juga pada bagian 

diatas bahwa e-money ini merupakan produk stored value (uang yang 

dimiliki telah tersimpan pada alat pembayaran), dan juga tidak 

memerlukan jaringan online untuk menggunakannya ketika offline 

transaksi juga dapat dilakukan (Bank Indonesia, 2006) 

Perkembangan inovasi dalam sistem pembayaran merupakan 

konsekuensi logis dari semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan 
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keberadaan instrumen dan mekanisme pembayaran yang praktis, efisien, 

aman dan nyaman untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dilakukan, 

sistem pembayaran ini juga berperan penting untuk menciptakan stabilitas 

sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Bank indonesia juga 

harus memastikan bahwa perkembangan sistem pembayaran berada dalam 

koridor ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan untuk 

menjamin kelancaran dan keamanan jalannya sistem pembayaran. 

Kebijakan dan pengembangan Bank Indonesia berfokus pada 4 aspek 

yaitu, keamanan efisiensi, perluasan akses dalam sistem pembayaran dan 

memperhatikan perlindungan konsumen. Keamanan ini bertujuan agar 

menjaga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan instrumen 

pembayaran alternatif dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan, 

peningkatan efisiensi melalui upaya interkoneksi sistem pembayaran 

menjadi sangat penting agar industri sistem pembayaran dapat melakukan 

sharing investasi  pengembangan infrastruktur untuk menciptakan 

efisiensi secara nasional baik bagi industri sistem pembayaran maupun 

bagi masyarakat pengguna ( Bank Indonesia, 2012). 

Masyarakat sekarang dapat memilih dengan menggunakan 

instrumen sistem pembayaran apa yang ingin dilakukan saat melakukan 

transaksi, dimana sistem pembayaran sudah semakin berkembang. 

5. Sistem Pembayaran Elektronik (E-money) 

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini maka 

perkembangan sistem pembayaran tidak dapat dielakkan. Sistem 
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pembayaran elektronik (e-money) merupakan sistem pembayaran yang 

menggunakan kartu bukan dengan menggunakan uang tunai (kartal dan 

giral). Sistem pembayaran elektonik (e-money) ini dapat mempermudah 

masyarakat dalam bertransaksi, dengan menggunakan pembayaran 

elektronik (e-money) ini dapat mempercepat proses transaksi. Uang 

elektronik merupakan inovasi baru yang dapat memberikan kepraktisan 

dalam pembayaran (Anita, 2013).  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014  uang elektronik 

(e-money) adalah alat pembayaran yang berdasarkan nilai uang yang 

disetor 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. 

Dengan adanya alat pembayaran elektronik ini kita dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Uang yang dimiliki 

nasabah akan tersimpan pada e-money yang dapat dilakukan untuk 

melakukan transaksi pembayaran. Uang elektronik (e-money) merupakan 

alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:  
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1. Disetorkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit. 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 

atau chip. 

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 

4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelolah oleh 

penerbit bukan merupakan simpanan dimana sudah disebutkan dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara 

elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan 

transaksi pembayaran dan transfer dana. Penerbit uang elektronik ini 

meliputi lembaga bank dan lembaga selain bank. Di Indonesia uang 

elektronik diterbitkan oleh sejumlah bank dan perusahaan operator 

telekomunikasi. Penyelenggaraan uang elektronik melibatkan pihak 

pemegang, penerbit, pedagang, dan penyelenggara penyelesaian akhir 

(Serfianto dkk, 2012). 

Macam-macam penerbit uang elektronik di Indonesia yang 

diterbitkan oleh sejumlah bank dan perusahaan operator telekomunikasi: 

1. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nama kartu Indomaret Card, 

GazCard,E-Toll dan E-Cash 

2. Bank BCA (Persero) Tbk dengan nama kartu Flazz dan Sakuku 

3. Bank DKI Jakarta dengan nama kartu Jak Card 
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4. Bank Central Asia Tbk dengan nama kartu Flazz 

5. Bank Mega (Persero) Tbk dengan nama katu Studio Pass dan Smart 

Card 

6. Bank BNI (Persero) Tbk dengan nama kartu  Java Jazz Card dan 

Kartuku 

7. Bank BRI (Persero) Tbk dengan nama kartu Brizzi 

8. PT Indosat dengan nama kartu Dompetku 

9. PT Skye Sab Indonesia dengan nama kartu Skye Card 

10. PT Telkomsel (Persero) dengan nama kartu Flexy Cash dan i-Vas Card 

11. PT Telkomsel dengan nama kartu T-Cash 

12. PT XL Axiata Tbk dengan nama kartu XL Tunai 

Penggunaan transanksi e-money ini dapat digunakan pada tempat 

yang telah memiliki fasilitas. Cara sistem pembayarannya kita hanya scan 

kartu pada barcode yang ada tanpa harus menulis pin dan meminta tanda 

tangan konsumen. Pembayaran dengan e-money ini dapat mempercepat 

kita untuk melakukan transaksi. 

Pertumbuhan transaksi elektronik di Indonesia lumayan cepat dan 

Bank Indonesia harus dapat menyempurnakan pengaturan pada uang 

elektronik ini agar dapat mendukung  penerbit dalam satu kartu prabayar 

multiguna yang dapat dilakukan untuk melakukan beragam transanksi 

pembayaran. 
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6. Kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran uang elektronik (e-

money) 

Sistem pembayaran uang elektronik (e-money) ini juga memiliki 

kelemahan dan kelebihan, kelemahan sistem pembayaran uang elektronik 

(e-money) : 

1. Kesulitan untuk melakukan pengecekan saldo, sehingga waktu saat 

melakukan transaksi si pemegang kartu e-money tidak tau berapa sisa 

saldonya dan ternyata saldo dikartunya habis. 

2. E-money yang dikeluarkan dari salah satu penerbit tidak dapat 

digunakan pada penerbit lainnya, contohnya kartu e-money mandiri 

tidak dapat melakukan transanksi menggunakan mesin e-money brizzi 

(bank BRI), ini disebabkan tidak adanya standarisasi pada 

microprocessor chip, aplikasi dan alat pembaca. 

3. Masih belum banyaknya merchant yang menyediakan layanan sistem 

pembayaran menggunakan uang elektronik (e-money), jadi seseorang 

yang memiliki kartu ini tidak dapat menggunakannya secara 

maksimal. 

4. Ketika kartu yang dipegang konsumen hilang maka uangnya juga ikut 

hilang disebabkan kartu yang tidak menggunakan PIN untuk 

memakainnya. 

Di samping kelemahannya itu, sistem pembayaran uang elektronik (e-

money) juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya : 



20 
 

1. Penggunaan transaksi yang lebih cepat dan aman, konsumen tidak 

perlu menerima kembalian dan aman karna kita tidak memerlukan 

membawa uang banyak sehingga dapat mencegah kriminalitas. 

2. Tidak terjadinya kesalahan perhitungan pada jumlah transaksi atau 

transaksi lebih akurat karena dikelolah oleh komputer dan mesin. Jadi 

konsumen tidak perlu khawatir dengan jumlah transaksi karna tidak 

ada kekeliruan jumlah saldo akan terpotong sesuai dengan nominal 

yang tertera. 

3. Penggunaanya tidak memerlukan otoritas on-line, tanda tangan, dan 

menggunakan PIN ketika off-line juga dapat melakukan transaksi dan 

pada saat terjadi pemadaman listrik transaksi juga dapat berjalan. 

4. Pengguanaan transaksi yang singkat hanya dengan memasukan total 

pembayaran dan menscan kartu transaksi telah selesai dilakukan. 

5. Penggunaanya yang sangat fleksibel dan tidak perlu membawa uang 

tunai, jadi lebih memudahkan kita untuk mengontrol penggeluaran 

karena dana yang tersedia hanya Rp. 1 juta. 

6. Kartu e-money sering memberikan diskon/potongan harga pada 

merchant tertentu, membuat konsumen bisa melakukan pengiritan 

sedikit. 

7. Terdapat database yang mencatat transaksi jadi tidak perlu mengingat 

kembali uang itu digunakan untuk melakukan transaksi apa saja. 
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7. Perkembangan uang elektronik (e-money) di Indonesia 

Perkembangan uang elektronik (e-money) sudah sangat meningkat 

di Indonesia, dapat dilihat dari tahun ke tahun nilanya naik. Kita telah 

mengetahui bahwa Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran sebagai 

otoritas moneter, pada awal tahun 2010 Bank Indonesia sudah melakukan 

sosialisasi tentang penggunaan uang non tunai (Arsita, 2015). Pada bulan 

Agustus 2014 Bank indonesia mencanangkan Gerakan Nasinonal Non 

Tunai (GNNT) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

menggunakan transanksi non tunai (Bank Indonesia 2014). 

Walaupun uang elektronik (e-money) sudah diketahui banyak 

orang tetapi masih ada orang yang enggan menggunakannya, kebanyakan 

orang yang menggunakan uang elektronik (e-money) merupakan mereka 

yang mengerti dengan kecanggihan teknologi seperti handphone dan 

mereka yang enggan menggunakan uang elektronik (e-money) karena 

mengalami keraguan dan kurang pahamnya cara penggunaanya.  

Pergerakan pemegang uang elektronik (e-money) ini meningkat 

dari tahun ke tahunnya, partisipasi masyarakat yang aktif menggunakan 

transaksi pembayaran dengan uang elektronik (e-money) dapat dilihat dari 

kenaikannya. Penggunaanya yang fleksibel dalam jumlah kecil itu dapat 

dilihat dari transanksi pembayaran transportasi yang digunakan 

masyarakat untuk melakukan pembayaran tol, sehingga tidak perlu lagi 

menunggu lama untuk melakukan transaksi dan tidak perlu menerima 

kembalian. 
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Uang elektronik (e-money) sudah ada di merchant-merchent antara 

lain jalan tol, pembayaran bus (Transjakarta, Trans Jogja, dan Batik Solo 

Trans), kereta (Railing Medan dan Jakarta Commuter Line), parkir 

(Quality Parking, Secure Parking dan Parkir  Stasiun Reska serta Terminal 

Parkir Elektronik, Kelapa Gading), toko-toko ritel, SPBU, restaurant ini 

dapat mempermudah kita melakukan transaksi. 

Dengan adanya e-money ini dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat karena penggunaanya yang aman dan mudah, jadi tidak perlu 

membawa uang tunai yang banyak  lagi yang sudah dijelaskan diatas tadi. 

Dengan meningkatnya penggunaan e-money ini dapat juga berdampak 

pada perekonomian disebabkan berkurangnya jumlah uang beredar 

sehingga inflasi dapat teratasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap 

terjaga tidak terlepas dari peran strategi sistem pembayaran dalam 

mendukung aktivitas perekonomian (Bank Indonesia, 2012) 

Kehadiran alat pembayaran non tunai bagi perekonomian 

memberikan manfaat peningkatan efisiensi dan produktifitas keuangan 

yang mendorong aktivitas sektor riil pada gilirannya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Inovasi dalam alat pembayaran non tunai dapat menimbulkan komplikasi 

dalam penggunaan target kuantitas dalam pengendalian moneter. Studi 

empiris menemukan bahwa kehadiran alat pembayaran non tunai 

menggunakan kartu dapat menggantikan peranan alat pembayaran tunai 

dalam transaksi ekonomi di Indonesia (Bank Indonesia, 2007). 
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Pembayaran uang elektronik (e-money) ini dapat membantu 

meminimal terjadinya pengurangan grey economy atau kegiatan ekonomi 

berbasis uang tunai yang tidak dilaporkan. Dengan adanya uang elektronik 

(e-money) dapat mendorong peningkatan potensi penerimaan pajak bagi 

pemerintah, selain itu pembayaran elektronik ini juga dapat menekan biaya 

pengelolaan uang, dan memberikan jaminan pembayaran untuk pedagang 

serta mendorong inklusi keuangan (Liputan6, 2016). 

8. Perilaku konsumen 

Seorang konsumen memiliki peran yang sangat penting oleh sebab 

itu makan produsen harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Dengan begitu seorang produsen harus mengetahui apa yang diinginkan 

masyarakat sehingga ia membuat keputusan menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya (waktu, uang dan usaha) untuk memperoleh  suatu 

produk atau jasa yang diinginkannya, konsumen merupakan suatu titik 

sentral dalam pemasaran kita harus tau apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen pada saat ini. Menurut Kotler (2012) perilaku 

konsumen adalah bagaimana kita mempelajari tentang individu, 

kelompok, dan memilih organisasi, membeli, menggunakan, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan, pemasaran harus 

mengetahui perilaku konsumen.  

Menurut Suyoto (2012) perilaku konsumen merupakan kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang atau jasa untuk memproses pengambilan 
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keputusan. Perilaku konsumen juga merupakan bagian dari manajemen 

pemasaran karena berhubungan dengan manusia yang sebagai sasaran 

utama (Syamsumarli, 2013). Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen sangat penting dalam pemasaran kita harus mengetahui apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan seorang konsumen. 

Adam Smith dalam bukunya Mila, Ida (2008), manusia sebagai 

makhluk homo economicus yang merupakan manusia hemat dan efisien 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai tujuan dan 

kesejahteraan, yang maksudnya manusia merupakan makhluk ekonomi 

yang selalu ingin berusaha memaksimalkan tingkat kepuasanya dan selalu 

bertindak rasional. Seorang konsumen akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kepuasanya selama kemampuan finansialnya 

memungkinkan. Dalam dunia perbankan seseorang yang menggunakan 

jasa perbankan, itu disebut sebagai nasabah dan itu juga termasuk sebagai 

konsumen. Untuk dapat meningkatkan nasabah pihak perbankan juga 

harus dapat mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah 

karena kita tau tadi bahwa manusia termasuk makhluk rasional. 

Konsumen akan berusahan menggunakan pendapatanya yang 

terbatas untuk dapat memaksimalkan keinginkan yang dibutuhkanya, 

konsumen juga harus memiliki pilihan mana yang dianggap penting itu 

harus diutamakan dan harus bisa mencari pengganti apabila barang yang 

diinginkan jumlahnya terbatas. Konsumen juga harus dapat mengambil 
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keputusan menggunakan barang atau jasa yang mana paling terbaik yang 

dapat meningkatkan kepuasan. 

Menurut Kotler (2012) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen: 

1. Faktor budaya 

a. Sub kultur 

Setiap kebudayaan terdiri dari subkultur yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi yang lebih spesifik dan sosialisasi bagi 

anggotanya. Subkultur termasuk kebangsaan, agama, kelompok ras, 

dan wilayah geografis. Ketika subkultur tumbuh besar dan cukup 

makmur, perusahaan sering merancang program pemasaran khusus 

untuk melayani mereka. 

b. Kelas sosial 

Setiap kelas sosial memiliki preferensi, dimana preferensi ini diartikan 

sebagai selera yang berbeda-beda dari setiap kelas soasil. Anggota 

kelas sosial menunjukkan produk dan merek preferensi yang berbeda 

di banyak daerah, termasuk pakaian, perabot rumah tangga, kegiatan 

rekreasi dan mobil.  

2. Faktor sosial 

a. Kelompok acuan 

Kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi sangat 
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mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering 

dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. 

b. Keluarga 

Keluarga merupakan sebagai satuan unit masyarakat yang terkecil 

yang perilakunya dapat mempengaruhi dan menentukan pengambilan 

keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa tersebut. 

c. Peran dan status  

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam 

pengertian status dan peran. Sebuah peranan terdiri dari aktifitas yang 

dilakukan seseorang dengan orang lain yang ada disekelilingnya. 

3. Faktor pribadi 

a. Usia 

Seseorang akan mengalami perubahan dalam hal selera dan konsumsi 

sesuai dengan pertambahan usianya. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola selera dan konsumsi seseorang, 

dimana jika penghasilanya semakin banyak maka semakin bertambah 

kebutuhan yang dikosumsinya, pendapatan seseorang yang bekerja 

sebagai buruh memiliki pola konsumsi yang berbeda dengan seseorang 

yang bekerja di perusahaan besar. 

c. Situasi ekonomi 

Situasi ekonomi merupakan pendapatan rata-rata yang dibelanjakan, 

tabungan dan kekayaan. Pemasaran harus dapat merancang harga agar  
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dapat menawarkan secara terus menerus kepada pelanggan.  

d. Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang memiliki minat dan 

pendapat. Pemasar harus dapat menyesuaikan produk mereka dengan 

gaya hidup konsumenya. 

e. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian merupakan tingkah laku seseorang, kepribadian 

merupakan salah satu variabel yang bermanfaat untuk menganalisa 

perilaku pembeli. Konsep diri merupakan konsep kepribadian 

seseorang yang pasti berbeda-beda sehingga adanya pendapat yang 

berbeda-beda. 

4. Faktor psikologis 

a. Motivasi 

Misalnya pemberian dorongan manajer kepada karyawanya seperti 

semangat dan inspirasi untuk meningkatkan semangat karyawannya, 

manajer akan memberikan inspirasi dan motivasi agar seseorang itu 

dapat bertindak. 

b. Persepsi 

Seorang individu dapat memilih dan menafsirkan masukan-masukan 

sebuah gambaran yang bermanfaat. Pemasar harus dapat melakukan 

promosi agar dapat manarik perhatian konsumen. 

c. Belajar 

Belajar melibatkan perubahan individu yang tumbuh dari pengalaman. 
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Pembelajaran dihasilkan dari rangsangan, isyarat, tanggapan dan 

penguatan. 

d. Kepercayaan dan sikap 

Sebuah kepercayaan adalah bahwa pemikiran deskriptif seseorang 

tentang sesuatu. Sedangkan sikap menggambar penilaian kongnitif 

yang baik maupun tidak baik. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukan, variabel yang 

digunakan dan hubungan antar variabel penelitian. 

Skripsi Afrizal Yudhistira Putra yang diteliti pada tahun 2014 yang 

berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas 

Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik hasil penelitiannya 

bahwa preferensi dan aksebiliti memiliki pengaruh positif terhadap 

penggunaan kartu pembayaran 

Kemudian pada tahun 2015 di teliti kembali di daerah yang 

berbeda oleh Nur Fitri Pratiwi yang berjudul Pengaruh Persepsi 

Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Terhadap Minat Konsumen 

Menggunakan Kartu Brizzi PT. Bank Rakyat Indonesia yang merupakan 

salah satu alat pembayaran uang elektronik (e-money), hasilnya bahwa 

prespsi kemudahan dan presepsi kemanfaatan memiliki pengaruh positif 

terhadap minat konsumen dalam menggunakn Kartu Brizzi di daerah 

Makasar. 
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Di tahun yang sama 2015 Arsita Ika meneliti Pengaruh 

Pendapatan, Manfaat, Kemudahan, Penggunaan, Daya Tarik Promosi , dan 

Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan layanan E-money, hasil 

penilitiannya menunjukkan bahwa pendapatan, manfaaat, kemudahan daya 

tarik, promosi dan kepercayaan memiliki hubungan yang positif terhadap 

minat menggunakan layanan e-money 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

no Penulis Judul Sumber Variabel Hasil 

1 Afrizal 

Yudhistira 

Putra 

Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Preferensi dan 

Aksesibilitas Terhadap 

Penggunaan Kartu Pembayaran 

Elektronik 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

(2014) 

Independen: Preferensi, 

Aksebilitas Dependen: Kartu 

pembayaran Elektronik 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

preferensi , aksebilitas memiliki 

hubungan positif atay signifikan 

terhan kartu pembayaran elektronik 

2 Nur Fitri 

Pratiwi 

Pengaruh Persepsi Kemudahan 

dan Persepsi Kemanfaatan 

Terhadap Minat Konsumen 

Menggunakan Kartu Brizzi PT. 

Bank Rakyat Indonesia 

(persero), Tbk Makassar 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar 

(2015) 

Independen: Persepsi 

kemudahan, persepsi 

kemanfaatan 

Dependen: Minat konsumen 

menggunakan kartu brizzi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

persepsi kemudahan, persepsi 

kemanfaatan memiliki hubungan 

positif terhadap penggunaan kartu 

brizzi di Makassar 

 

3 Arsita Ika 

Adiyanti 

Pengaruh Pendapatan, Manfaat, 

Kemudahan, Penggunaan, Daya 

Tarik Promosi , dan 

Kepercayaan Terhadap Minat 

Menggunakan layanan E-

money 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

(2015) 

Independen: Pendapatan, 

manfaat, kemudahan 

pengguna, daya tarik promosi, 

dan kepercayaan 

Dependen: Minat 

menggunakan layanan e-money 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pendapatan, manfaat, kemudahan 

pengguna, daya tarik promosi, dan 

kepercayaan memiliki hubungan 

positif atau signifikan terhadap minat 

menggunakan layanan e-money. 

Sumber : diolah, 2016
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C. Hipotesis 

Dari rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang 

keseluruhannya akan di tuangkan ke dalam kerangka pemikiran , maka 

dapat ditarik hipotesis seperti berikut: 

1. manfaat e-money berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa 

menggunakan layanan e-money 

2. resiko e-money  berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa 

menggunakan layanan e-money 

3. kemudahan penggunaan e-money berpengaruh terhadap kepercayaan 

mahasiswa menggunakan layanan e-money 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pemikiran dibawah terlihat bahwa kepercayaan 

terhadap e-money merupakan variabel dependen, sedangkan manfaat, 

resiko, kemudahan pengguna merupakan variabel independen. Skema 

tersebut menyatakan bahwa kepercayaan terhadap e-money dipengaruhi 

oleh manfaat, resiko, dan kemudahan penggunaan. 

Tabel 2.2 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

Manfaat 

Kepercayaan 

terhadap e-

money 

Resiko 

Kemudahan  


