
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi finansial (tekfin) di Indonesia saat ini berkembang 
dengan sangat pesat. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya 
perusahaan start up yang bermunculan di bidang ini. Hal ini ditunjukkan dengan 
data Bank Indonesia per bulan Mei 2020 yang menunjukkan bahwa terdapat total 
53 perusahaan tekfin yang telah terdaftar secara resmi, dan juga terdapat 161 
perusahaan tekfin kategori lending yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa 
Keuangan per bulan Maret 2020. Hal ini sejalan dengan peraturan-peraturan yang 
telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung ekosistem teknologi 
finansial, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang 
Electronic Money dan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. 

Secara umum, layanan tekfin terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti 
layanan pembayaran (payment), capital raising, asuransi, pinjaman & deposito, 
manajemen investasi, dan market provisioning. Data per tahun 2019 menunjukkan 
bahwa klasifikasi pembayaran (payment) dan lending menjadi 2 klasifikasi tertinggi 
yang menguasai jumlah perusahaan tekfin di Indonesia (Daily Social 2019). Hal ini 
juga didukung dengan fakta bahwa terdapat salah satu perusahaan tekfin yang 
menjadi unicon start up pertama di Indonesia, yaitu OVO, yang mana merupakan 
salah satu perusahaan tekfin di klasifikasi pembayaran. Beberapa contoh 
perusahaan lainnya yang bergerak pada klasifikasi pembayaran adalah GoPay dari 
Gojek, OVO, T-Cash milik Telkomsel yang kemudian berganti menjadi LinkAja, 
dan Dana.  

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, penggunaan layanan 
tekfin pembayaran juga diproyeksikan akan terus meningkat dengan potensi pasar 
yang sangat luas, dan dapat diimplementasikan pada berbagai kategori. Meskipun 
begitu, perkembangan layanan tekfin ini tentunya bukan tanpa halangan. Menurut 
Bank Indonesia, masih terdapat gap dalam fenomena tekfin di Indonesia, yaitu dari 
segi infrastruktur, regulasi, dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. 

Kategori pendidikan menjadi salah satu kategori yang belum banyak 
dimasuki oleh start up pembayaran di Indonesia. Berdasarkan hasil survey internal 
PT Infra Digital Nusantara (PT IDN) tahun 2018 terhadap 109 institusi pendidikan 
di daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, menunjukkan bahwa layanan 
pembayaran untuk kategori pendidikan saat ini secara umum terbagi menjadi 3, 
yaitu pembayaran secara tunai, transfer bank lalu dilakukan pelaporan dan 
pengecekan secara manual, dan terakhir adalah pembayaran melalui virtual 
account. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembayaran secara tunai 
ternyata masih menjadi pilihan utama dibandingkan sistem pembayaran lainnya, 
yang menandakan bahwa sistem pembayaran pada kategori ini masih cenderung 
konvensional dan belum bergerak ke arah digital (gambar 1). 
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Gambar 1  Sistem pembayaran di 109 institusi pendidikan 

 
Selain itu, sistem pembayaran melalui transfer juga sudah mulai 

diimplementasikan pada beberapa institusi. Akan tetapi metode ini memiliki 
kekurangan karena pihak institusi pendidikan masih membutuhkan proses 
rekonsiliasi manual sehingga data total pembayaran tidak bersifat real time. Solusi 
lainnya adalah dengan menerapkan sistem pembayaran melalui virtual account. 
Solusi ini dapat dikatakan efektif dari segi kemudahan baik dari pihak orangtua 
siswa maupun pihak institusi pendidikan, akan tetapi biaya implementasi 
pembuatan virtual account cukup tinggi, sehingga tidak semua institusi memiliki 
kemampuan untuk mengimplementasikannya. 

Di beberapa negara lain, terdapat beberapa layanan pembayaran pendidikan 
dengan sistem pembayaran online yang ditawarkan kepada pasar. Sebagai contoh, 
di Amerika Serikat, terdapat sebuah layanan bernama ParentPay, dimana layanan 
ini menawarkan pembayaran pendidikan secara online, dan telah bekerja sama 
dengan perbankan dan payment gateway setempat (Parentpay 2020). Layanan ini 
juga memiliki aplikasi mobile untuk memudahkan orangtua siswa dalam melakukan 
pembayaran. Tidak hanya itu, beberapa layanan yang memiliki penawaran serupa 
di antaranya adalah PaySchools dan MySchoolBucks. Dengan berkembangnya 
layanan tersebut di negara lain, terdapat potensi bahwa layanan serupa juga dapat 
ditawarkan di pasar Indonesia, tentunya dengan penyesuaian terhadap kultur, 
regulasi, dan tingkat edukasi masyarakat Indonesia. 

Atas dasar tersebut, PT IDN hadir dan menawarkan layanannya sejak tahun 
2018. PT IDN sendiri merupakan salah satu perusahaan start up di bidang teknologi 
finansial, khususnya pada klasifikasi pembayaran, dan berfokus pada kategori 
pembayaran pendidikan. PT IDN menyediakan platform agar para orangtua/siswa 
dapat membayar berbagai tagihan pendidikan secara online melalui beragam 
pilihan pembayaran, dan pihak institusi pendidikan mendapatkan datanya secara 
real time. PT IDN memiliki visi untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia 
dalam bidang pembayaran konvensional menjadi sepenuhnya paperless. Akan 
tetapi, salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah membentuk 
kepercayaan masyarakat, sebagai konsumen utama, untuk beralih dari sistem 
pembayaran tunai/cash kepada sistem layanan tekfin pembayaran online, baik 
masyarakat sebagai pihak orangtua siswa, maupun masyarakat sebagai pihak 
institusi pendidikan.  
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Berdasarkan hasil wawancara internal PT IDN terhadap 1,000 orangtua siswa 
di daerah Jabodetabek pada tahun 2018, 83% di antaranya menunjukkan perilaku 
telah terbiasa melakukan pembayaran untuk tagihan PLN, PDAM hingga 
multifinance lainnya secara online, dan 78% di antaranya menyatakan memiliki 
minat untuk melakukan hal serupa untuk pembayaran pendidikan sekolah anak 
(Yusra 2018). Oleh karena itu, PT IDN percaya bahwa orangtua memiliki keinginan 
untuk memanfaatkan layanan online untuk pembayaran biaya pendidikan anak, 
dengan kata lain terdapat demand terhadap pembayaran pendidikan secara online. 
Akan tetapi, penerimaan teknologi dari pihak institusi pendidikan masih menjadi 
permasalahan yang dihadapi oleh PT IDN, padahal institusi pendidikan diharapkan 
dapat menjadi penyedia atau supply terhadap keinginan pembayaran pendidikan 
secara online. 

 
 

Perumusan Masalah 

Dalam 6 bulan pertama PT IDN beroperasi, PT IDN telah melakukan 
pendekatan ke lebih dari 120 institusi pendidikan, dan baru bekerja sama dengan 
62 institusi pendidikan di Indonesia. Padahal, jika dilihat dari lokasi instistusi 
pendidikan yang ditargetkan, seluruhnya berada pada wilayah Jabodetabek dimana 
tingkat digital literacy dianggap sudah cukup baik dan merata. Tentunya hal ini 
menjadi pertimbangan lain jika institusi pendidikan yang ditargetkan berada di 
daerah yang lebih rural. Oleh karen itu, kurangnya pengetahuan suatu institusi 
mengenai product knowledge yang ditawarkan oleh PT IDN dikhawatirkan menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi layanan yang 
ditawarkan, padahal tingkat pengetahuan target pengguna mengenai product 
knowledge merupakan salah satu kunci kesuksesan bisnis (Afifah et al, 2018). 
Padahal, Atas dasar hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui 
bagaimana tingkat penerimaan layanan yang ditawarkan PT IDN dan menguraikan 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat institusi pendidikan dalam 
menerapkan layanan pembayaran online tersebut. Oleh karena itu, perumusan 
masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana karakteristik pengguna yang telah mengimplementasikan layanan 

PT IDN? 
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi oleh 

institusi pendidikan dalam menerapkan layanan yang ditawarkan PT IDN? 
3. Bagaimana implikasi manajerial yang baik bagi PT IDN untuk meningkatkan 

kepercayaan dan keinginan institusi pendidikan dalam menerapkan layanan 
tekfin pembayaran online? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui karakteristik pengguna yang telah mengimplementasikan layanan 

PT IDN. 
2. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan teknologi 

institusi pendidikan dalam menerapkan layanan tekfin yang ditawarkan oleh 
PT IDN. 
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3. Merumuskan implikasi manajerial yang baik bagi PT IDN untuk meningkatkan 
kepercayaan dan keinginan institusi pendidikan dalam menerapkan layanan 
tekfin pembayaran online. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT IDN untuk 
mendapatkan informasi penting mengenai model penerimaan teknologi dari pihak 
institusi pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan 
tersebut. Informasi ini diharapkan dapat membantu dalam penyusunan strategi 
pemasaran yang akan dilakukan PT IDN di masa yang akan datang. Selain itu, 
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 
mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam memanfaatkan model penerimaan 
teknologi khususnya pada bidang tekfin di Indonesia. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan permasalahan, hal ini dimaksudkan 
agar penelitian ini menjadi lebih fokus. Batasan-batasan permasalahan tersebut 
mencakup: 
1. Institusi pendidikan yang dipilih sebagai responden pada penelitian ini adalah 

institusi pendidikan yang telah menjadi konsumen PT IDN. 
2. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Technology Acceptance 

Model (TAM) dengan uji statistik menggunakan metode Structural Equation 
Model (SEM). 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teknologi Finansial 

Menurut Bank Indonesia (2019), teknologi finansial adalah digunakannya 
suatu teknologi dalam suatu sistem keuangan sehingga menghasilkan produk, 
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, dan memiliki dampak pada 
stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, 
keamanan, dan keandalan pada suatu sistem pembayaran. Bank Indonesia telah 
mengklasifikasikan jenis-jenis layanan teknologi finansial menjadi:  
1. Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending, pada klasifikasi pertama ini, layanan 

yang ditawarkan adalah sarana untuk mengumpulkan atau pinjam-meminjam 
uang secara online. Klasifikasi layanan tekfin berikut ini diawasi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), khususnya dengan dikeluarkannya Peraturan OJK 
nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis 
Teknologi Informasi (OJK 2016). 

2. Market Aggregator, layanan yang ditawarkan pada klasifikasi kedua ini yaitu 
berupa portal yang mengumpulkan informasi atau data finansial dan 




