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Penelitian ini menelaah problematika penggunaan alat pembayaran elektronik 

(APE) di Indonesia. APE dalam penelitian ini dibatasi hanya terdiri atas dua alat 

pembayaran yaitu kartu ATM/debet dan kartu kredit. Penggunaan APE di Indonesia 

saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks.  

Agar dapat menghasilkan penelitian yang komprehensif, selain 

memanfaatkan data sekunder, dalam rangka mengidentifikasi permasalahan, 

pengumpulan data dilakukan melalui survei kepada expert dan masyarakat 

pengguna APE. Selain itu data juga diperoleh dari sumber sekunder, dengan 

harapan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi riil dari 

berbagai sudut pandang. 

Berdasarkan hasil survei dan data sekunder tersebut, dilakukan analisis 

dengan empat pendekatan yaitu statistik deskriptif,  soft system methodology 

(SSM), structural equation modelling (SEM) dan analytical hierarchy process 

(AHP), dengan  pokok kesmpulan bahwa penggunaan APE di Indonesia masih 

mengalami berbagai permasalahan. Terdapat empat besaran yang terdiri dari aspek 

infrastruktur, SDM, dan regulasi. 

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan penggunaan APE 

oleh masyarakat terkait aspek infrastruktur menyangkut dua hal yaitu pertama 

permasalahan yang menyangkut jaringan teknologi informasi (TI) dan ketersediaan 

EDC pada merchant belum merata, dapat diatasi dengan melakukan upaya 

koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan linkage program antara 

merchant dan penerbit APE terkait dengan ketersediaan EDC pada merchant.  

Khusus menyangkut EDC selain permasalahan sebaran EDC, terdapat 

permasalahan yang menyangkut perhitungan bisnis yaitu terkait besaran persentase 

MDR yang saat ini dipandang terlalu tinggi untuk diterapkan.  Untuk itu perlu 

dilakukan koordinasi dan fasilitasi  antara penerbit APE dengan merchant dan 

melakukan edukasi  serta linkage program antara merchant dan penerbit APE. 

Permasalahan SDM yang secara besaran terdapat dua hal yaitu pertama untuk 

SDM yang menyangkut kompetensi karyawan dalam mengoperasikan EDC maka 

perlu secara terus menerus dilakukan pelatihan. Selanjutnya untuk permasalahan 

yang menyangkut perilaku masyarakat pengguna, diatasi dengan melakukan 

change management melalui literasi secara masif dan terarah. 

 Selanjutnya guna lebih memastikan terwujudnya penggunaan APE secara 

menyeluruh perlu adanya dukungan ketentuan yang mengatur secara komprehensif 

atas transaksi secara nontunai yang harus dilakukan oleh masyarakat. Agar terdapat 

percepatan dalam mewujudkan cashless Society perlu adanya koordinasi, 

harmonisasi dan kolaborasi diantara seluruh pemangku kepentingan. 

 

Kata kunci: alat pembayaran elektronik (APE), cashless society, perubahan 
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