
 
 

 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014 telah mencanangkan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan Nasional Non Tunai diharapkan dapat 

menekan biaya pencetakan dan distribusi uang yang dapat mencapai 3.5 (tiga 

koma lima) triliun rupiah pertahun (Yulianto 2015). Siwinastiti dan Nirmala 

(2014) menyimpulkan bahwa transaksi pembayaran non tunai dengan 

menggunakan uang elektronik (e-money) pada jangka panjang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap permintaan uang kartal di Indonesia. Selain itu GNNT 

diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya lebih praktis dalam 

bertransaksi, meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pembayaran, 

transparansi transaksi, menekan biaya pengelolaan rupiah, meningkatkan sirkulasi 

uang dalam perekonomian dan perencanaan ekonomi yang lebih akurat dengan 

dukungan transaksi yang tercatat lengkap. Rasio transaksi non tunai dibandingkan 

dengan transaksi tunai di Indonesia masih tergolong rendah yaitu sebesar satu 

persen, angka ini cukup jauh apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti 

Malaysia yang mencapai 27 persen (Simorangkir 2016).  

Gerakan ini tentu membutuhkan dukungan fasilitas yang memungkinkan 

para konsumen untuk melakukan pembayaran dengan non tunai. Selain 

penyediaan fasilitas, salah satu tantangan dalam gerakan ini adalah perilaku 

masyarakat yang lebih percaya dengan uang tunai. Hal ini tentu memerlukan 

upaya-upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan minat masyarakat agar dapat 

menggunakan pembayaran non tunai. Rahmatsyah (2011) menyimpulkan bahwa 

minat (intention to use) penggunaan kartu flazz BCA dipengaruhi oleh persepsi 

manfaat (perceived usefulness), sikap (attitude), kontrol perilaku yang dirasakan 

(perceived behavior control) dan norma subjektif (subjective norms). Suzianti et 

al. (2015) menyimpulkan bahwa fitur uang elektronik yang diinginkan masyarakat 

adalah minimum top-up adalah Rp 20 000, tidak ada saldo minimum yang harus 

tersedia di dalam uang elektronik dalam melakukan pembayaran, tidak ada 

minimum pembayaran dalam satu kali transaksi, adanya batas masa berlaku kartu 

yaitu selama 5 tahun, dan terdapat jenis keamanan berupa PIN.  

Lingkungan kampus dapat dijadikan sebagai sebuah model terbentuknya 

less cash society. Menurut Ramadani (2016) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara penggunaan uang elektronik terhadap pengeluaran konsumsi 

mahasiswa. Hal lain diungkapkan Parastiti et al.  (2015), bahwa KTM (Kartu 

Tanda Mahasiswa) terpadu, tidak meningkatkan penggunaan uang elektronik 

BRIZZI pada siswa. Mahasiswa yang menggunakan uang elektronik BRIZZI 

sebagai alat pembayaran masih sangat rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Alam dan Sayuti (2011); Burhanudin (2015) dan Prasastyo (2015) menyimpulkan 

bahwa attitude, subjective norms dan perceived behavior control berpengaruh 

terhadap intention. Keberhasilan terbentuknya less cash society di lingkungan 

kampus diharapkan dapat menjadi contoh dan dapat diterapkan dilingkungan 

masyarakat yang lain. 
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Perumusan Masalah 

Sosialisasi dimaksudkan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem 

pembayaran dan instrumen pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi 

pembayaran, baik melalui internet banking, kartu debit, kartu kredit maupun uang 

elektronik. Bank Indonesia bekerjasama dengan perguruan tinggi guna 

mensukseskan gerakan ini, salah satunya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB).  

Mahasiswa selain sebagai calon pengguna (user) yang potensial dipandang dapat 

menjadi salah satu agen perubahan/pemberi pengaruh (influencer) dalam 

melakukan pembayaran tunai ke non tunai. Menurut Kotler (1997) peran  

seseorang dalam pengambilan keputusan pembelian dapat sebagai pencetus, 

pemberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli maupun pemakai.  

Kampus IPB Dramaga dipandang sesuai guna percontohan gerakan ini 

karena memiliki jumlah mahasiswa yang cukup besar yaitu mencapai 20 000 

mahasiswa. Dalam aktifitas hariannya, mahasiswa banyak melakukan transaksi 

tunai dalam pembayaran makanan, minuman dan jajanan di kantin-kantin, 

pembayaran fotokopi, cetak dan pembayaran kebutuhan belanja lainnya yang pada 

umumnya nilai transaksinya kecil. Mengingat transaksi yang banyak terjadi di 

lingkungan kampus adalah transaksi yang relatif kecil (mikro) dengan itensitas 

yang cukup tinggi, maka dari itu uang elektronik merupakan jawaban dari 

kebutuhan masyarakat dalam pembayaran mikro. Alat pembayaran ini diharapkan 

dapat mempercepat proses pembayaran, lebih efisien dan aman dengan biaya yang 

relatif lebih murah dibanding instrumen pembayaran elektronik yang lain seperti 

kartu debit maupun kartu kredit. Uang elektronik merupakan alat pembayaran 

yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank, atas dasar nilai uang yang 

disetor terlebih dahulu yang disimpan secara elektronik dalam media seperti 

server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang 

bukan merupakan penerbit uang tersebut dan bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

perbankan (Bank Indonesia 2009). Dalam aplikasinya uang elektronik berbasis 

server menggunakan smartphone dan uang elektronik berbasis chip lebih banyak 

menggunakan kartu. 

Perkembangan pengguna smartphone di Indonesia yang begitu pesat dapat 

menjadi peluang untuk mengembangkan uang elektronik berbasis server. Data 

menunjukkan pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 65.2 

juta dan pada tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi 74.9 juta (Katadata 

Indonesia 2016). Dalam rangka mendukung tujuan menjadikan mahasiswa 

sebagai salah satu agen perubahan pembayaran tunai ke non tunai, tentu 

menumbuhkan minat para mahasiswa menggunakan uang elektronik menjadi 

penting. Langkah tersebut dapat diawali dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan uang elektronik, agar dapat 

digunakan dalam perbaikan produk. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm) dan kontrol 

perilaku (perceived behavior control) yang mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam penggunaan uang elektronik berbasis server? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk  menggunakan 

uang elektronik berbasis server? 

3. Bagaimanakah implikasi manajerial yang dapat diambil dari hasil penelitian? 



3 
 

 
 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm) dan kontrol 

perilaku (perceived behavior control) yang mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam penggunaan uang elektronik berbasis server. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk  

menggunakan uang elektronik berbasis server. 

3. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan penggunaan uang 

elektronik. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu mendapatkan 

informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam 

penggunaan uang elektronik.  Dengan pengetahuan tersebut diharapkan penerbit 

uang elektronik dapat menggunakannya dalam rangka melakukan perbaikan dan 

sosialisasi tentang produk kepada konsumen guna melakukan evaluasi strategi 

pemasaran yang sudah dilakukan dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat 

di masa mendatang.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi  pada permasalahan yang ada yaitu 

karakteristik pengguna uang elektronik, sikap (attitude), norma subjektif 

(subjective norm) dan kontrol perilaku (perceived behavior control) penggunaan 

uang elektronik, faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiwa untuk  

menggunakan uang elektronik dan merumuskan implikasi manajerial yang dapat 

diambil dari hasil penelitian. Penelitian difokuskan pada minat mahasiswa IPB 

dalam menggunakan uang elektronik berbasis server.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behaviour) 

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan pengembangan model 

sikap Theory of Reasoned Action (TRA).  TPB ini mengembangkan TRA dengan 

menambahkan sebuah konstruk yaitu kontrol perilaku yang bisa dirasakan 

(perceived behavioral control) yang akan mempengaruhi minat dan perilaku 

(Azjen 1991). Model ini juga dikembangkan dari Model Multiatribut Fishbein. 

TPB adalah model sikap yang memperkirakan minat atau minat konsumen untuk 

melakukan suatu perilaku atau tindakan. Model TPB menjelaskan bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niatnya atau 

kecenderungannya untuk melakukan tindakan tersebut (Sumarwan 2011). 

Konsep dasar dari TPB menurut Ajzen (1991) adalah bahwa perilaku 

manusia secara umum dipengaruhi oleh tiga jenis pertimbangan yaitu pertama, 

kepercayaan dan evaluasi akan hasil atau akibat dari suatu perilaku tertentu 
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