
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada peradaban awal manusia melakukan aktivitas ekonomi, masih 

menggunakan sistem barter. Dalam perkembangannya sistem barter memiliki 

keterbatasan, adanya kesulitan menemukan orang yang memiliki keperluan atas 

barang yang dimilikinya untuk saling dipertukarkan. Keterbatasan lain pada sistem 

barter adalah terkait keseimbangan nilai barang yang dipertukarkan. Dengan 

demikian prasyarat pada sistem barter diperlukan adanya a double coincidence of 

wants (Case et al.  2014). 

Guna mengatasi berbagai keterbatasan sistem barter, mulai timbul pemikiran 

perlunya standardisasi alat tukar yang kemudian berkembang menjadi alat 

pembayaran. Dari waktu ke waktu alat pembayaran terus dituntut semakin lancar, 

aman, efisien dan handal. Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini sangat 

membantu dalam menjawab tuntutan dimaksud mengingat kemajuan teknologi 

informasi sangat memengaruhi tingkat perkembangan inovasi alat pembayaran. 

Seiring dengan kemajuan teknologi serta pertumbuhan jumlah penduduk yang 

memiliki implikasi pada peningkatan jumlah transaksi maka hal tersebut menjadi 

semakin penting untuk diwujudkan. Menurut Kuroda (2014) semakin 

bertambahnya jumlah transaksi sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah 

penduduk maka inovasi alat pembayaran perlu berbasis teknologi.  

Inovasi alat pembayaran yang terus berkembang di berbagai negara selain 

guna mewujudkan alat pembayaran yang lancar, aman efisien dan handal juga 

dimaksudkan untuk terus memperbaiki layanan dan perlindungan konsumen. Oleh 

karena itu setiap inovasi alat pembayaran perlu diikuti penyesuaian berbagai 

perangkat ketentuan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa setiap 

kemajuan teknologi akan diikuti munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang 

merugikan. 

Penyelarasan berbagai perangkat ketentuan dengan perkembangan inovasi 

alat pembayaran pada dasarnya memiliki dua dasar pertimbangan.  Pertama adalah 

untuk membuat aturan main terkait penggunaan alat pembayaran dan kedua adalah 

dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna alat pembayaran. 

Disamping itu, dengan adanya penyesuaian ketentuan akan memperbaiki 

transparansi berkenaan  dengan pengenaan biaya (Duraj 2017). Prinsip transparansi 

perlu terus diperhatikan mengingat dengan adanya transparansi maka aturan main 

atas penggunaan alat pembayaran akan dapat diketahui oleh semua pihak. 

Kejelasan atas berbagai hal terkait penggunaan alat pembayaran memiliki 

dampak positif bagi penggunanya atas berbagai konsekuensi atas penggunaan alat 

pembayaran dimaksud. Sehingga pengguna dapat menyadari betul atas apa yang 

dilakukannya serta dapat memitigasi atas risiko yang mungkin timbul dari 

penggunaan alat pembayaran. Secara besaran evolusi alat pembayaran di Indonesia 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut: 
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Sumber:  Bank Indonesia 2018 

 

Gambar 1 Evolusi alat pembayaran 

 

Terdapat inovasi besar dalam perkembangan alat pembayaran di Indonesia 

yaitu full body money, fiat money, checking account dan transaksi elektronik (Pohan 

2013). Secara garis besar alat pembayaran dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

tunai dan nontunai. Alat Pembayaran tunai terdiri atas uang kertas dan uang logam 

sedangkan alat pembayaran nontunai antara lain, cek, bilyet giro, alat pembayaran 

dengan menggunakan kartu (APMK) yang terdiri atas kartu ATM, kartu debet dan 

kartu kredit. Selain ketiga jenis alat pembayaran nontunai tersebut sekarang ini juga 

berkembang uang elektronik (Pohan 2013). 

Menurut Schrofer (2010) meskipun sistem pembayaran saat ini sudah baik 

namun masyarakat tetap menginginkan  adanya perubahan. Hal tersebut dengan 

pertimbangan kemungkinan adanya inovasi yang lebih baik, lebih aman dan lebih 

murah. Sistem pembayaran di seluruh dunia telah menyelesaikan kartu debet dan 

kartu kredit sekitar 11 triliun USD.  Mengingat bahwa sistem pembayaran 

elektronik akan makin berkembang maka akan semakin banyak penyelenggara jasa 

sistem pembayaran termasuk operator jaringan seluler (mobile network operator).   

Pertanyaan yang sering mengemuka, apakah operator jaringan seluler 

memungkinkan dapat berhubungan dengan bank untuk menyelesaikan proses 

setelmen. Apabila terjadi, bisakah operator jaringan seluler bertindak sebagai 

prosesor penerbit dan acquirer.  Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah 

instruksi transfer bisa dikelola sendiri oleh operator jaringan seluler dan bank 

setelmen.  

Hal substantif yang sering menjadi pertanyaan lebih lanjut  apakah biaya 

sistem akan lebih murah  dibandingkan sistem pembayaran yang sudah ada.  
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Bilamana melihat bisnis model saat maka memungkinkan operator jaringan seluler 

mengirim transaksi langsung ke bank dan memicu transactipon langsung dari 

rekening bank ke akun bank merchant. Mekanisme hubungan berbagai pihak 

dimaksud dijelaskan pada Gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2   Proses setelmen dana 

 

Dalam rangka lebih mengefisienkan proses setelmen mobile network 

operator dapat mengirimkan langsung kepada bank penerbit dan mentriger 

transaksi yang dikenal dengan ACH transaction secara langsung dari akun bank 

konsumer kepada akun bank merchant tanpa melalui bank setelmen.  

Penggunaan alat pembayaran tunai, menurut Pohan (2013) sejatinya 

menuntut konsekuensi karakteristik yang kompleks. Karakteristik tersebut meliputi 

pertama setiap penerbitan uang dimaksudkan untuk mempermudah kelancaran 

transaksi pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya masyarakat oleh karena 

itu harus mudah digunakan, nyaman, tahan lama, mudah dikenal dan sulit 

dipalsukan. Kedua jumlah uang tunai harus tersedia secara memadai di masyarakat, 

dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya sehingga diperlukan 

perencanaan, pengadaan dan pendistribusian secara baik. Karakteristik terakhir 

adalah perlu upaya adanya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya 

kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.  

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/7/PBI/2012 Tentang 

Pengelolaan Uang Rupiah terdapat enam tahap dalam melakukan pengelolaan uang 

tunai. Keenam tahapan tersebut meliputi: perencanaan, pencetakan, pengeluaran, 

pengedaran dan penarikan serta pemusnahan Uang Rupiah. Mengingat setiap 

tahapan tersebut memerlukan aktifitas maka dengan sendirinya memerlukan biaya 

dalam pelaksanaannya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa pada tahap 

perencanaan diperlukan aktifitas melakukan perhitungan yang menuntut 

keterlibatan seluruh wilayah  Kantor Bank Indonesia untuk melakukan perencanaan 

awal kebutuhan uang yang kemudian  akan dikonsolidasikan secara nasional. Tahap 

selanjutnya proses pengadaan yang diawali dengan proses pengadaan bahan dan 

selanjutnya dilakukan proses pencetakan.   

Setelah tercetak maka tahap berikutnya adalah melakukan proses pengedaran 

uang tersebut baik kertas maupun logam ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah 
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uang beredar di masyarakat pada akhirnya setelah uang tersebut tidak layak edar 

akan ditarik kembali ke Bank Indonesia dan setelah  dinyatakan mejadi uang tidak 

layak edar, tahap selanjutnya adalah pemusnahan. Demikian siklus pengelolaan 

uang tersebut berputar sehingga kembali lagi Bank Indonesia akan melakukan 

perencanaan, pencetakan, pengadaan, pendistribusian, penarikan dan pemusnahan.  

 Hal yang  menjadi tantangan berat dalam kegiatan pengelolaan uang adalah 

melakukan perhitungan dalam pencetakan berbagai pecahan. Setiap denominasi 

perlu dicetak berkala guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi 

mengingat variasi harga yang sangat beragam sehingga perlu disiapkan  denominasi 

yang variatif  guna mengantisipasi diperlukannya uang kembalian atas transkasi 

yang dilakukan. Hal yang perlu terus memperoleh perhatian adalah aspek 

pengamanan atas uang kertas dan logam untuk menghindari terjadinya pemalsuan 

uang. Dalam rangka melakukan mitigasi risiko atas terjadinya pemalsuan uang 

maka diperlukan redisain dan menyempurkan fitur pengamanan, yang tentunya hal 

tersebut memerlukan biaya.  

Uraian tersebut menggambarkan bagaimana kompleksitas dalam pengelolaan 

uang tunai. Penggunaan uang tunai berupa logam maupun kertas menurut 

Worthington  (1995) sangat mahal biayanya, pernyataan tersebut terkonfirmasi dari 

kompleksitas tahapan pengelolaan uang yang semuanya memerlukan biaya 

sebagaimana uraian sebelumnya. Demikian halnya pada saat bertransaksi 

pembayaran secara tunai memerlukan perhitungan secara manual. Tantangan lain 

yang timbul dari penggunaan uang tunai yang tinggi antara lain; perampokan dan 

kejahatan terkait uang, kebocoran pendapatan yang timbul dari terlalu banyak 

penanganan tunai, manajemen perbendaharaan yang tidak efisien karena sifat 

pemrosesan uang tunai (Yaqub et al. 2013). 

 Adanya kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk terus melakukan 

inovasi alat pembayaran yang semakin lancar, aman, efisien dan handal bagi 

masyarakat. Mengingat adanya berbagai kelemahan dalam penggunaaan alat 

pembayaran tunai maka ke depan masyarakat perlu terus didorong untuk 

menggunakan alat pembayaran nontunai atau secara elektronik.  Oleh karena itu 

penggunaan alat pembayaran elektronik menjadi tren pada abad ke-21  

(Worthington 1995). Selanjutnya Oyewole et.al (2013) menyatakan bahwa sistem 

pembayaran elektronik secara signifikan memberikan kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam hal PDB riil per kapita dan perdagangan per kapita. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara sistem pembayaran elektronik dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Oleh 

karena itu, kebijakan cashless harus terus diselaraskan dengan situasi yang ada guna 

memastikan sistem pembayaran elektronik dapat berjalan efektif. Selain itu perlu 

adanya identifikasi atas berbagai faktor memiliki banyak relevansi terkait cashless 

ekonomi sehingga dapat diprioritaskan. Menurut  Mamta et al. (2016) terdapat  

empat model sistem pembayaran berbasis internet, e-cash, kartu kredit, kartu debet, 

smart card.  

Menurut Zandi et al. (2013), transaksi pembayaran dengan menggunaan kartu 

membuat ekonomi lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

banyak faktor yaitu efisiensi transaksi, akses konsumen terhadap kredit, dan 

kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran secara keseluruhan. Untuk 

semua ekonomi dan pasar yang dianalisis, terdapat  korelasi positif antara penetrasi 

kartu dan penggunaan serta  pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penggunaan kartu 
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meningkatkan konsumsi dan PDB. Dampak kenaikan tersebut meningkat saat 

penetrasi meningkat.  

Perubahan tren tersebut saat ini sudah mulai dirasakan yaitu ditandai dengan 

maraknya perubahan dan perkembangan pola perdagangan dari pola konvensional 

menjadi secara elektronik. Data Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyebutkan, industri e-commerce Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir 

tumbuh sekitar 17 persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26.2 

juta. Penggunaan alat pembayaran nontunai  di Indonesia saat ini masih rendah dan 

budaya masyarakat dalam bertransaksi masih cenderung menggunakan uang tunai 

(Pohan 2013).   

Hal tersebut terkonfirmasi data McKinsey & Company, Asia Pacific 

Payments Trend, Global Payment Summit 2013 yang menyatakan bahwa 

penggunaan uang tunai masyarakat Indonesia dalam bertransaksi sebesar 99.4 %, 

secara rinci sebagaimana disajikan pada Gambar 3 berikut:  

 

 

Gambar 3 Penggunaan uang tunai dari total transaksi di berbagai negara  

     (dalam %)  

  

Berkenaan dengan tahapan menuju cashless society,   MasterCard Advisors’ 

Cashless Journey The Global Journey From Cash to Cashless (2013) menyatakan 

bahwa terdapat empat tahap dalam evolusi penggunaan nontunai yaitu inception, 

transitioning, tipping point dan nearly cashless.  

Tahap inception yaitu apabila pembayaran nontunai dari total nilai 

pembayaran konsumen < 40%. Pada tahap ini masyarakat pada negara tersebut baru 

saja memulai peralihan penggunaan uang tunai menjadi nontunai. Tahap berikutnya 

adalah  transitioning, dengan kriteria apabila pembayaran nontunai dari total nilai 

pembayaran konsumen > 40%. Pada tahap ini pertumbuhan dikaitkan dengan 

cepatnya tingkat urbanisasi di suatu negara, selain itu  adanya kepemimpinan 

pemerintah yang kuat untuk mengganti uang tunai dengan pembayaran elektronik.  

Tahap ketiga disebut dengan tipping point, kriteria memasuki tahap tipping 

point apabila pembayaran nontunai dari total nilai pembayaran konsumen > 60%, 

kategori ini juga bisa dilihat sebagai tahap mature. Sedangkan tahap  terakhir adalah 
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nearly cashless dengan kondisi apabila pembayaran nontunai dari total nilai 

pembayaran konsumen > 80%, pada tahap ini porsi penggunaan uang tunai semakin 

kecil. 

Laporan Perekonomian Indonesia 2016 menyatakan bahwa penggunaan 

instrumen pembayaran nontunai terus meningkat, tercermin dari peningkatan 

indeks sistem pembayaran nontunai dari 249 pada 2015 menjadi 288 pada 2016. 

Peningkatan indeks sistem pembayaran nontunai mengindikasikan adanya 

kenaikan penggunaan instrumen sistem pembayaran nontunai dalam 

perekonomian. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 berikut: 

 

 
Sumber: Laporan Bank Indonesia 2016 

Gambar 4 Indeks sistem pembayaran nontunai 

 

Rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel yang terdiri atas sistim kliring 

nasional Indonesia (SKNBI), APMK, uang elektronik dan transfer dana terhadap 

produk domistik bruto (PDB) pada 2016 sebesar 0.95. Dengan demikian apabila 

dibandingkan dengan PDB maka transaksi ritel secara nontunai masih sangat 

sedikit. 

Informasi di atas menggambarkan, bahwa budaya transaksi tunai masih 

dominan di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari posisi Indonesia dalam tahap 

evolusi penggunaan nontunai  saat ini masih berada pada tahap inception. Hal 

tersebut juga terkonfirmasi bahwa transaksi ritel secara nontunai masih sangat 

sedikit apabila dibandingkan dengan PDB yaitu sebesar 0.95 sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya.  

Perkembangan alat pembayaran nontunai berhubungan positif dengan 

velocity of money, oleh karena itu kehadiran alat pembayaran nontunai bagi 

perekonomian memberikan manfaat bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas 

keuangan yang mendorong aktifitas sektor riil dan pada gilirannya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
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(Pramono et.al. 2006). Peningkatan penggunaan kartu kredit dan debet 

berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan 

meningkatkan efisiensi dalam arus barang dan jasa. Menurut Humphey et al. (1996) 

pergerakan menuju  pembayaran elektronik sangat lambat dan terutama berfokus 

pada kartu kredit. Pada titik penjualan karena penekanan bank pada peningkatan 

pendapatan kredit, semua kartu kredit dan debet mengurangi biaya transaksional, 

selain itu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk membawa 

uang tunai yang  memberatkan bilamana akan melakukan transaksi. Mendorong 

penggunaan pembayaran secara elektronik akan terus meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan memberikan kemudahan utamanya dalam perekonomian global.  

Atas dasar kondisi situasional dimaksud maka perubahan perilaku  

masyarakat dalam bertransaksi, dari menggunakan uang tunai beralih menggunakan 

elektronik penting untuk diteliti. Hasil penelitian tersebut akan dapat 

mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alat 

pembayaran elektronik dan upaya mewujudkan cashless society. Dengan adanya 

informasi yang komprehensif dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi  dalam 

melakukan perubahan budaya dari menggunakan uang tunai beralih ke elektronik. 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut  penelitian ini penting 

dilakukan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, budaya masyarakat Indonesia 

dalam bertransaksi ritel saat ini masih dilakukan secara tunai. Sementara itu tren ke 

depan transaksi masyarakat akan dilakukan secara nontunai (elektronik). Proses 

mengubah budaya transaksi masyarakat secara tunai saat ini  menjadi nontunai 

memiliki tantangan yang tidak ringan. Agar proses perubahan dapat dilakukan 

secara optimal  memerlukan berbagai prasyarat yang harus dipenuhi. 

 Prasyarat agar transaksi elektronik dapat dilakukan memerlukan kesiapan 

sumber daya manusia (SDM),  aspek infrastruktur dan aspek pengaturan. Aspek 

SDM terdiri atas kesiapan SDM dalam mengoperasikan  infrastruktur maupun dari 

sisi pengguna. Oleh karena itu, agar budaya transaksi secara elektronik dapat 

terwujud, masyarakat perlu memiliki bekal pengetahuan yang memadai. Hal 

tersebut dengan dasar pemikiran bahwa dalam transaksi elektronik pada intinya 

akan menuntut pengguna  melek teknologi. Hal yang tidak kalah penting agar 

transaksi elektronik dapat terus berlanjut maka kesadaran masyarakat untuk 

menggunakan transaksi  elektronik perlu terus ditumbuhkan.  

Sehubungan dengan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana karakteristik situasional penggunaan APE di Indonesia? 

2. Bagaimana situasi problematika dalam penggunaan APE di Indonesia? 

3. Bagaimana perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan APE? 

4. Bagaimana strategi perubahan perilaku masyarakat agar menggunakan APE? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut di atas maka tujuan penelitian 

adalah untuk: 

1. Menganalisis karakteristik situasional penggunaan APE di Indonesia. 

2. Menganalisis situasi problematika dalam penggunaan APE di Indonesia. 

3. Menganalisis perilaku masyarakat  Indonesia dalam menggunakan APE. 

4. Merancang strategi peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan APE.  

 

  

Kebaruan Penelitian 

 

Kontribusi kebaruan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pemetaan situasi problematik terkait penggunaan APE di Indonesia. 

2. Menyusun model konseptual strategi peningkatan penggunaan APE. 

3. Mengetahui perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan APE. 

4. Strategi perubahan perilaku masyarakat agar menggunakan APE. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua perspektif yakni praktis dan 

keilmuan. Manfaat penelitian secara praktis dapat diklasifikasikan dalam empat 

pihak yaitu bagi Pemerintah, Bank Indonesia, masyarakat  dan dunia usaha. 

Manfaat penelitian bagi masing-masing pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: bagi pemerintah sebagai upaya memberikan masukan terkait arti penting 

transaksi pembayaran secara nontunai sehingga dapat  memberikan referensi dalam 

membuat perencanaan dan pengambilan kebijakan yang terkait kegiatan  transaksi 

yang dilakukan oleh pemerintah baik yang bersifat penerimaan maupun 

pengeluaran. 

Manfaat penelitian bagi Bank Indonesia, akan memberikan masukan dalam 

kaitanya dengan penyusunan strategi kebijakan selaku otoritas di bidang sistem 

pembayaran terkait strategi mewujudkan cashless society. Strategi tersebut 

khususnya terkait aspek mengubah  perilaku masyarakat  Indonesia dalam 

melakukan transaksi pembayaran dari tunai menjadi nontunai. Bagi masyarakat, 

penelitian ini dapat mendorong terwujudnya penggunaan alat pembayaran 

masyarakat dalam transaksi ritel dengan aman, nyaman dan lancar melalui strategi 

perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dari menggunakan tunai 

menjadi nontunai.  

Selanjutnya bilamana perubahan perilaku bertransaksi secara nontunai sudah 

dapat diterapkan bagi seluruh lapisan masyarakat maka efisiensi alat pembayaran 

yang aman, nyaman, dan efisien pada transaksi ritel akan dapat diwujudkan di 

Indonesia. Disamping itu penelitian ini juga bermanfaat untuk memperoleh 

pemahaman terkait berbagai manfaat melakukan transaksi secara elektronik antara 

lain aspek keamanan, kenyamanan dan aspek efisiensi. 

 




