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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

           Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah 

penelitian dan sistematika penulisan. Keenam hal ini akan dijelaskan dalam sub 

bab terpisah. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dengan total jumlah 

penduduk mencapai 238 juta jiwa sesuai hasil sensus penduduk Indonesia terakhir 

di tahun 2010 (BPS, 2016). Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertumbuh 

hingga mencapai 296 juta jiwa pada tahun 2030 mendatang atau sekitar 16% dari 

populasi yang ada saat ini (BPS, 2014). Dari sisi jumlah penduduk, maka 

Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan potensial secara ekonomi di dunia. 

BPS (2016) menyebutkan bahwa median umur penduduk Indonesia adalah 

27.2 tahun dengan jumlah angkatan kerja atau penduduk usia 15 tahun  ke atas 

yang aktif secara ekonomi mencapai 108 juta jiwa atau sekitar 45% dari total 

populasi. Hal ini berarti mayoritas besar penduduk Indonesia ada di kategori              

usia muda dan produktif. Dengan demikian secara umum Indonesia dikategorikan 

sebagai negara yang memiliki keunggulan demografi berdasarkan jumlah dan 

piramida usia penduduknya yang didominasi kelompok usia muda. Kelompok 

yang hidup dalam era baru kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi 

berbasis online.  
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Konsumen Indonesia diproyeksikan terus bertumbuh mencapai 135 juta 

pada tahun 2030, menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia 

untuk basis konsumen dan negara terbesar ketujuh di dunia secara ekonomi 

(SPLimited, 2014). Besarnya populasi juga menempatkan Indonesia sebagai 

negara dengan market size e-commerce terbesar di Asia Tenggara (ATKearney, 

2016). Hal ini didukung oleh signifikan push factors yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya industri berbasis online seperti: 

kemajuan infrastruktur dan teknologi mobile, terbukanya peluang penetrasi 

internet, banyaknya pengguna perangkat mobile, pengguna aktif sosial media 

(SNS), meningkatnya daya beli konsumen muda dan jumlah kelas menengah yang 

terus bertumbuh  (Hoppe et al, 2016; ATKearney, 2016). 

Dari sisi makro ekonomi, data menunjukkan Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) Indonesia selalu mengalami 

pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. GDP per kapita Indonesia tahun 2016 

adalah USD 3605.1 (BPS, 2017) dan diprediksi oleh IMF bahwa pertumbuhannya 

akan menjadi salah satu yang tercepat. GDP per kapita Indonesia diproyeksikan 

meningkat tajam tahun 2030 menjadi USD 18,000 (Komisi Ekonomi Nasional 

Indonesia, 2012). Artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan cukup 

menjanjikan. Daya beli konsumen Indonesia dipastikan akan terus meningkat 

sebanding peningkatan GDP penduduknya. Di Asia Pasifik, Indonesia adalah 

negara dengan posisi penting karena pertumbuhan ekonominya relatif stabil. 

Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF), lima negara ASEAN-5 

yakni: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand secara total 

mencapai pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,6% di tahun 2015. Indonesia 
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sendiri mencapai pertumbuhan sebesar 4.79% atau sedikit lebih tinggi dari total 

pertumbuhan lima negara ASEAN-5. Satu hal yang menarik, ternyata sektor 

penyumbang pertumbuhan tertinggi ekonomi nasional Indonesia di tahun 2015 

adalah sektor informasi dan komunikasi (ICT) yaitu sebesar 10.06%  (BPS, 2016). 

Dari aspek ekonomi khususnya industri e-commerce berbasis online, 

berdasarkan Rencana Strategis Kominfo Tahun 2015-2016 dalam blue print 

sistem e-commerce nasional, diperoleh fakta bahwa transaksi jual beli internet di 

Indonesia meningkat luar biasa sehingga mampu mendorong bisnis e-commerce  

diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2014 jumlah pengguna internet 

aktif di Indonesia mencapai 73 juta, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dari 

angka tersebut 7%-nya melakukan transaksi jual beli internet dengan nilai 

nominal mencapai Rp. 150 trilyun dan diprediksi meningkat hingga Rp. 300 

trilyun pada tahun 2016 (Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika 

RI No 22 Tahun 2015, 2015). Potensi besar aplikasi e-commerce di Indonesia 

meliputi bisnis online berbasis B2B, C2B, B2C dan C2C, termasuk konvergensi 

antar platform tersebut. Data faktual lain yang menunjukkan perkembangan 

internet dan potensi bisnis e-commerce dan m-commerce di Indonesia adalah: 

 

 

Tabel 1.1 Perkembangan internet, perangkat mobile dan potensinya 

Data Angka 
 

Keterangan 
 

Penetrasi penggunaan internet di Indonesia 
 

34% 
 

Avg global 46% 

Pengguna perangkat mobile berdasar populasi*) 
 

63% 
 

- 

Pengguna aktif di e-commerce berdasar populasi*) 
 

27% 
 

- 

Pengguna aktif m-commerce berdasar populasi*) 
 

20% 
 

- 

Sumber: Kemp (2016) 
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Kemp (2016) menyebutkan pengguna mobile internet aktif di Indonesia 

berjumlah 64,1 juta atau 25% jumlah populasi. Koneksi mobile bahkan mencapai 

jumlah 326.3 juta atau 126%, lebih dari populasi penduduk Indonesia sendiri. 

Hampir 48% penduduk Indonesia mengakses internet dengan frekuensi rutin 

setiap harinya. Dari data yang ada bisa disimpulkan bahwa meski penetrasi 

internet di Indonesia masih relatif di bawah negara lain namun intensitas 

penggunaan internet terutama melalui perangkat mobile terbilang cukup tinggi, 

sehingga potensi besar ekonomi yang diharapkan terjadi melalui m-commerce 

tinggal menunggu waktu (SPLimited, 2014). 

Berikut data lain hasil survei “We are Social - Digital in 2016” tentang 

perangkat mobile dan bisnis online retail di Indonesia per Januari 2016: 

 

Tabel 1.2 Kepemilikan perangkat digital terbanyak orang dewasa Indonesia  

Mobile Phone Smart Phone Laptop & Desktop Tablet 

85% 43% 15% 4% 

Sumber: Kemp (2016) 

 
Tabel 1.3 Aktivitas e-commerce dengan perangkat digital 30 hari terakhir 

Mengunjungi 

online retail 

Mencari 

barang jasa 

di online retail 

Melakukan 

pembelian di 

online retail 

Melakukan 

pembelian online 

via desktop 

Melakukan 

pembelian online 

via mobile 

26% 31% 27% 24% 20% 

Sumber : Kemp (2016) 

 
 

 Tabel di atas menunjukkan penggunaan perangkat digital di Indonesia 

sudah banyak beralih ke perangkat yang yang bersifat mobile khususnya dalam 

bentuk mobile phone yaitu smart phone yang sekarang ini berkembang pesat dan 

menjadi tren. Data Statista (2017a) juga menunjukkan hal yang sama bahwa 
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kepemilikan smart phone di Indonesia diproyeksi mencapai 43,2% dari populasi 

atau dimiliki oleh sekitar 103.5 juta pengguna. Terlebih di Indonesia banyak 

sekali alternatif pilihan smart phone yang berharga murah (McDermott, 2015). 

Smart Phone tidak hanya dipakai sebagai media percakapan dan komunikasi tapi 

sebagai alat baru pembayaran dan perdagangan yang sebelumnya tidak terpikirkan 

(Carr, 2007; Patel, 2015). Aktivitas e-commerce melalui internet juga demikian, 

tidak lagi terbatas melalui perangkat desktop namun mulai beralih ke perangkat 

mobile (Hoppe et al, 2016). Aktivitas e-commerce berkembang menjadi                        

m-commerce dan menjadi saling konvergen satu sama lain (Connoly, 2012). 

Aktivitas perdagangan elektronik melalui perangkat mobile di Indonesia tercatat 

mencapai 20% atau sudah mendekati perangkat desktop yang mencapai 24% 

(Kemp, 2016) dan segera akan melampauinya dalam beberapa tahun ke depan.  

Konsumen Indonesia lebih memilih melakukan belanja online melalui 

mobile (m-commerce)  dengan alasan utama karena mobilitas (I can do on the go) 

50,1%. Alasan lainnya adalah nyaman (convenience) 42%, mudah (more apps 

make it easy to shop) 37,8%¸ cara menghabiskan waktu yang menyenangkan 

(good way to pass the time) 24,7% dan karena faktor lingkungan (my friend use 

it) 10,6%  (Statista, 2017b). 

Hasil laporan SP Limited (2014) menyebutkan jumlah pembeli online 

Indonesia berkisar 4.6 juta dan terus bertumbuh. Tiga besar kategori produk 

online terlaris yang dibeli konsumen Indonesia meliputi fashion, handphone dan 

tiket pesawat atau pertunjukan (APJII dalam Moris 2016). Di tahun yang sama 

Asean Research Digest merilis laporan bahwa jumlah pembeli online Indonesia 

tercatat hampir lima juta, dimana 61% pembeli online melakukan pembelian 
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secara mobile (ATKearney, 2016). Hal ini menarik sebab konsumen yang 

mempunyai kebiasaan melakukan pembelian online dan aktif menggunakan 

mobile service mempunyai kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan                        

m-payment lebih sering (Jia et al, 2014).   

Dari aspek pembayaran online, konsumen Indonesia ternyata masih 

memiliki kecenderungan melakukan praktik pembayaran konvensional. Hal ini 

terkait perilaku mayoritas masyarakat Indonesia yang terbiasa berbelanja dan 

bertransaksi melalui toko fisik (brick & mortar shop) dibanding melalui toko 

virtual (click only shop). Terlepas bahwa Indonesia tergolong sebagai negara 

dengan sistem pembayaran online yang masih kurang (Veritrans dan DailySocial, 

2012; SPLimited, 2014) dan jangkauan layanan perbankannya yang rendah atau 

unbankable (ATKearney, 2016; KPMG, 2017), perlu diketahui bahwa m-payment 

sudah mulai berkembang melalui beberapa saluran alternatif. Aplikasi m-payment 

tidak lagi tergantung pada saluran konservatif semata-mata seperti perbankan, 

namun sekarang sudah bisa difasilitasi oleh pihak ketiga contohnya financial 

technology (ecomerceiq, 2017), Operator telekomunikasi atau kerjasama diantara 

mereka (Untoro et al, 2013). MasterCard (2012) menyebut kerjasama antara pihak                 

terkait tersebut plus regulator sebagai mobile commerce cluster. Pengembangan                     

m-payment juga didukung kebijakan inklusi keuangan (finansial inclusion)               

oleh bank sentral, yaitu peningkatan akses keuangan untuk lapisan masyarakat 

yang belum terjangkau oleh layanan sistem perbankan (Untoro et al, 2013; 

Khiaonarong, 2014; Oerle  et al, 2015)  

 



7 

 

Berikut adalah sistem pembayaran yang biasa dilakukan oleh konsumen 

Indonesia saat berbelanja online: 

 

  Tabel 1.4 Rincian sistem pembayaran belanja online di Indonesia 

Sistem pembayaran 

belanja online 
Prosentase Grafik 

 

Transfer Bank 

 

57% 

 

 

Cash On Delivery 

 

28% 

 

 

Lain-lain 

 

8% 

 

 

Kartu Kredit 

 

7% 

 

                 Sumber: Morris (2016) 

 

 Ada fenomema menarik, dimana transaksi pembayaran belanja online di 

Indonesia ternyata tidak serta merta dilakukan secara online (Veritrans dan 

DailySocial, 2012), bahkan tercatat 28% transaksi belanja online di Indonesia 

masih menggunakan sistem manual dengan cara bayar langsung di tempat atau 

dikenal dengan istilah COD (Morris, 2016).  

Survei McKinsey tahun 2013 menyebutkan jika konsumen Indonesia   

lebih meminati pembayaran COD karena mereka cenderung untuk menolak  

resiko (risk averse) dan bukan tergolong sebagai pengguna awal (early adopter) 

produk dan teknologi baru, dimana hal ini berlaku pada semua kelas sosial                 

(SPLimited, 2014). Bahkan kelompok early adopter harus diedukasi dengan 

teknologi dan strategi pemasaran yang tepat, supaya mereka merasa siap 

menggunakan pembayaran secara online (Likittanawwong, 2014). 

Cash On Delivery (COD) adalah salah satu model pasca bayar berwujud 

offline, dimana konsumen memesan barang atau jasa secara online dan baru            
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dibayar saat barang tiba di rumah. COD umumnya lebih mahal karena melibatkan 

jasa kurir dan biayanya biasanya dibebankan kepada konsumen (Amor, 2000). 

Harsoyo (2016) mengungkapkan sistem pembayaran COD dalam bisnis 

online ternyata punya efek negatif berupa: biaya penanganan uang tunai (cash 

handling cost), proses identifikasi manual (manual identification) dan perlu 

penanganan ekstra untuk keamanannya (extra operation). Menurut KMPG (2017) 

COD sering menjadi problem bagi merchant karena banyak mengakibatkan kasus 

fraud. Padahal sistem pembayaran elektronis yang ditawarkan online retail saat 

ini kondisinya sudah mulai beragam, cepat, mudah dan aman. Walau diakui 

mekanisme cashless payment di Indonesia cukup terfragmentasi (Veritrans dan 

DailySocial, 2012; KPMG 2017). Melihat tren belanja online yang mulai bergeser 

dari dekstop ke mobile terutama melalui smart phone, maka sistem pembayaran 

mobile di Indonesia seharusnya juga menunjukkan tren ke arah yang sama 

meskipun kenyataannya sekarang belum bisa terimplementasi secara optimal. 

Unsur trust terhadap online security tampaknya berperan cukup besar (SPLimited, 

2014; ecommerceiq, 2017; KPMG; 2017). Studi Nielsen dalam ATKearney 

(2016) di tahun 2014 menyebutkan bahwa 60% pembeli digital Indonesia tidak 

mempunyai trust membagi informasi kartu kredit untuk keperluan online karena 

kuatir atas: online security, regulasi dan perlindungan konsumen yang dianggap 

belum maksimal. APJII (2016) menyebutkan 39,4 juta atau 29.7% pengguna 

internet  di Indonesia merasa transaksi online masih dirasa tidak aman. Hasil 

survei Bank Indonesia 2013 menyimpulkan keamanan merupakan faktor utama 

yang menjadi fokus perhatian konsumen pada layanan m-payment di Perbankan 

dan Telekomunikasi (Untoro et al, 2013) 
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World Bank (2011) dalam Likittanawong et al (2014) menyebutkan bahwa  

Indonesia adalah negara yang berada di urutan paling bawah sebagai pengguna  

m-payment di Asia Tenggara, dibandingkan dengan Filipina, Singapura, Vietnam, 

Thailand dan Malaysia. Jika melihat potensi belanja online secara mobile di 

Indonesia, rasio jumlah pengguna m-payment ini tentu tidak sebanding atau masih 

terlalu kecil prosentasenya. Bain Southeast Asia Digital Consumer melaporkan 

bahwa Indonesia mempunyai konsumen digital (konsumen berusia di atas 16 

tahun yang mencari produk/jasa online minimal atas dua kategori) terbesar di Asia 

Tenggara yang jumlahnya mencapai 51 juta (Hoppe et al, 2016).  

Konsumen Indonesia tampaknya belum dipersuasi dengan baik atas value 

dari m-payment. Hal ini terlihat dari kesiapan terhadap m-payment yang masih 

tertinggal dari negara lain (MasterCard, 2012; Likittanawong 2014). 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     

             Gambar 1.1 Pengguna mobile payment di Asia Tenggara 

             Sumber: World Bank (2011) dalam Likittanawong (2014) 
  

Data statistik lain tentang rendahnya keinginan adopsi mobile payment di 

Indonesia juga tercermin dari nilai Mobile Payment Index Readiness (MPRI). 

*Mobile payment direpresentasikan oleh responden yang 

melaporkan pengunaan mobile phone untuk membayar tagihan, 

penerimaan &pengirim dan uang selama 12 bulan terakhir 
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MPRI merupakan hasil riset survei global mobile payment atas enam komponen              

utama yaitu: consumer readiness, enviroment, financial services, infrastructure, 

mobile commerce clusters dan regulation di 34 negara di dunia untuk menilai 

kesiapan suatu negara berpindah ke transaksi interaktif berbasis perangkat mobile.  

 

 

                     

                    Gambar 1.2 Mobile Payment Readiness Index di Asia Tenggara 

      Sumber: MasterCard  (2012) 

 

 
 Dari data grafik tampak bahwa nilai MPRI Indonesia adalah 22,4 atau 

berada paling rendah di antara negara Asia Tenggara lainnya dan masih di bawah 

rata-rata nilai MPRI global dari seluruh negara yang disurvei yaitu 33.2. Secara 

keseluruhan Indonesia menduduki peringkat 33 dari 34 dari negara yang 

berpartisipasi pada survei MasterCard Mobile Payment Readiness Index. 

Rendahnya nilai indeks Indonesia paling banyak dipengaruhi oleh 

komponen mobile commerce cluster dan consumer readiness. Komponen 

consumer readiness secara spesifik mengukur tentang seberapa besar               

konsumen mengenal (familiar), mau menggunakan (willling) dan aktual frekuensi 
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penggunaan (using)  transaksi  mobile payment (MasterCard, 2012). Kemajuan 

infrastruktur suatu negara tidak menjamin perkembangan online payment,                    

tanpa didukung tingkat customer readiness yang tinggi masyarakatnya 

(Likittanawong, 2014). 

Perlu diingat bahwa salah satu hal terpenting dalam bisnis e-commerce 

adalah sistem pembayaran, dimana tren masa depan pembayaran mengarah pada 

online payment (Harsoyo, 2016). Tren global menunjukkan tahun 2014 penetrasi 

online mengalami pertumbuhan 56% melalui perangkat mobile (mobile phone dan 

tablet). Jauh lebih besar dibanding perangkat komputer (laptop dan desktop) yang 

hanya tumbuh sebesar 13%. Sementara di Indonesia diketahui 60% individu 

mengakses internet menggunakan perangkat mobile phone. Diprediksi nilai 

belanja mobile seluruh dunia tahun 2017 akan mencapai USD 500 milyar dimana 

proporsi Asia adalah setengahnya atau 50%. Sementara untuk m-payment pada 

tahun 2014, Asia mempunyai proporsi cukup besar yaitu 37% untuk kategori 

jumlah pengguna m-payment di dunia (McDermott, 2015). Sehingga tidak 

dipungkiri jika adopsi m-payment memang sedang mengalami peningkatan 

penggunaan oleh banyak organisasi di dunia (SWIFT, 2012; Zeng dan Ma, 2016; 

Dastan dan Gurler, 2016) dan menjadi cara baru dalam berbisnis di abad 21 

(Dennehy dan Sammon, 2015).  

Tantangan besar adalah mendorong transaksi pembayaran online beralih 

dari praktek lama ke non tunai (cashless) secara lebih cepat dan praktis 

(Arvidsson, 2014) termasuk dengan melakukan edukasi konsumen atas 

kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi online (ecommerceiq, 2017). 

Menggantikan metode transfer bank yang banyak dipakai, seperti menyetor uang 
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tunai ke kantor bank atau mentransfer ke rekening penjual melalui Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM). Termasuk pula mengubah perilaku konsumen online yang 

biasa melakukan format pembayaran langsung tunai saat serah terima barang 

(COD). Sejalan kebijakan pemerintah yang aktif mengkampanyekan Gerakan 

Nasional Non Tunai (GNNT) sejak 14 Agustus 2014. Mendorong masyarakat 

mengurangi transaksi keuangan termasuk pembayaran melalui instrumen uang 

tunai demi menciptakan less cash society (Bank Indonesia, 2014),  

Salah satu alternatif pembayaran non tunai yang mulai berkembang adalah 

sistem mobile payment (Ondrus, 2008; Untoro et al, 2013; Dalberg et al 2008; 

Nguyen, 2016). Ada berbagai alternatif m-payment yang dapat dipakai konsumen 

online Indonesia. Semuanya menawarkan sistem pembayaran yang semakin 

mudah, sederhana dan aman. Tergantung teknologi yang ditawarkan oleh pihak 

penjual serta kesiapan konsumen itu sendiri.  

 Bisnis retail online yang semula berbasis e-commerce kini mulai bergerak 

dinamis menjadi m-commerce berkat kemajuan industri perangkat smart phone. 

Perangkat komputer ini bisa dengan mudah dan leluasa untuk bergerak bebas 

karena dilengkapi berbagai macam aplikasi (Dastan dan Gurler, 2016). Saat ini 

smart phone telah mampu menjadi critical driver dan key enabler bagi bisnis                       

m-commerce (O’Reilly dan Duane, 2010; Jia et al, 2014). Selain dipakai 

berbelanja online, smart phone berperan untuk menyelesaikan rangkaian proses 

transaksi m-commerce (complete m-commerce transaction loop) melalui                       

aktivitas m-payment (Duane et al, 2014;  Dennehy dan Sammon, 2015). Secara 

spesifik pada transaksi online retail model B2C atau C2C yang ditujukan 

langsung oleh penjual ke pelanggan akhir atau antar sesama pelanggan akhir 
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(Kotler, 2006). Sehingga m-commerce dan m-payment memang saling berkaitan 

erat satu dengan yang lain. Di Indonesia penjualan bisnis online terbesar ada pada 

model B2C yang mencapai 40%, kemudian model C2C mencapai 30%, sementara 

sisanya melalui alternatif lain seperti: sosial media, blog shop dan messaging Apps 

(Hoppe et al, 2016). 

Banyak kemudahan dan keuntungan transaksi pembayaran belanja online 

melalui m-payment, salah satunya independesi kebebasan waktu dan tempat 

(Mallat, 2007; Ondrus, 2008) namun sebagai sebuah teknologi baru terutama di 

Indonesia yang secara umum masih dalam tahap perkenalan (introduction stage), 

menjadikan tidak semua konsumen mengerti benar atau merasa yakin atas             

solusi pembayaran m-payment. Menurut MasterCard (2012) rendahnya adopsi 

penggunaan m-payment di Indonesia, salah satunya karena kekurang siapan 

konsumen, terutama keinginan untuk menggunakan (customer willingness). Selalu 

muncul pro kontra yang mengiringi, ada konsumen yang ingin menggunakan                   

m-payment tapi sebaliknya ada pula konsumen yang belum atau tidak mempunyai 

keinginan menggunakan teknologi tersebut dengan alasan masing-masing. Hal ini 

sejalan dengan Pousttchi dan Wiedemann (2007) yang mengungkapkan bahwa 

penerimaan konsumen adalah desicive factor yang mempengaruhi keinginan 

untuk menggunakan m-payment.   

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Keinginan konsumen menggunakan m-payment melalui smart phone untuk 

memfasilitasi transaksi online retail“. Menarik untuk mengetahui apa saja yang 

dapat menjadi faktor bagi konsumen online di Indonesia, sehingga mereka mau 

menggunakan pilihan sistem pembayaran mobile (m-payment) melalui smart 
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phone saat belanja retail secara  online (m-commerce), dibandingkan dengan 

pilihan sistem pembayaran lainnya.  

Secara khusus mobile payment melalui smart phone yang dimaksud dalam 

penelitian ini mencakup pembayaran atas transaksi komersial m-commerce secara 

remote (jarak jauh), dengan aktor penyedia jasa m-payment yang tediri dari 

Mobile Network Operator, Payment Startup, Credit Cards Firms dan Banks  

sesuai pengkategorian oleh Buhan et al (2012) seperti dikutip Ondrus (2008). 

Penelitian ini juga dipilih karena referensi penelitian tentang m-payment 

secara umum relatif dalam tahap awal (infancy) dan belum matang (inmature) 

sehingga masih diperlukan banyak pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penggunaan m-payment (O’Reilly dan Duane, 2010; Thakur dan 

Srivastasva, 2014).  

Dengan memprediksi dan mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keinginan konsumen menggunakan m-payment melalui smart 

phone, maka penerapan strategi yang tepat bisa diaplikasikan untuk meningkatkan 

adopsi m-payment (Dalberg  et al, 2008), sehingga bisa membantu para penjual 

untuk mendorong konsumennya mengadopsi m-payment saat belanja online. 

Apabila jika transaksi pembayaran online dilakukan melalui m-payment, maka 

transaksi penjualan produk akan lebih sering terjadi dan besar kemungkinan 

frekuensi belanja yang batal bisa menjadi berkurang karena transaksi pembayaran 

sudah terjadi di awal proses jual beli sebelum produk diterima konsumen. Selain 

itu, strategi yang lebih baik dapat diaplikasikan demi kemudahan dan kenyamanan 

konsumen saat belanja online yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan 
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konsumen namun juga dapat meningkatkan hubungan positif (engagement) dan 

frekuensi transaksi antara penjual dan pembeli untuk jangka panjang.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Ada beberapa pendekatan teori atau model atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pengguna atau konsumen terhadap teknologi baru 

(User Technology Acceptance). Dalam kontek ini penggunaan m-payment melalui 

smart phone dianggap sebagai sebuah teknologi baru bagi konsumen online retail 

di Indonesia. Dimana penerimaan konsumen terhadap teknologi baru penting 

untuk diketahui, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya. 

Dalam penelitian ini diteliti sejumlah faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap keinginan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan              

m-payment melalui smart phone, dengan melakukan penelitian replikasi 

menggunakan ”Smart Phone Payment Model“ yang dibangun oleh Aidan Duane, 

Philip O’ Reilly dan Pavel Andreev untuk diaplikasikan pada perilaku konsumen 

online yang ada di Indonesia. 

Duane et al (2014) dalam penelitiannya menggunakan Trust, Perceived 

Usefulnesss, Perceived Ease of Use, Personal Innovativeness dan Mobile Self 

Efficacy sebagai faktor yang diduga dapat mempengaruhi konsumen untuk mau 

menggunakan m-payment melalui smart phone untuk transaksi pembayaran 

setelah membeli barang dan jasa dengan m-commerce (Customer Willingness). 

Dalberg et al (2015) mengungkapkan bahwa Trust, Perceived Usefulnesss, 

Perceived Ease of Use, Personal Innovativeness dan Self Efficacy termasuk dalam 

daftar faktor yang pernah digunakan pada beberapa penelitian terdahulu terkait 
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adopsi m-payment oleh konsumen (adoption factor). Faktor Perceived 

Usefulnesss dan Perceived Ease of Use bahkan menjadi dua faktor paling banyak 

dipakai dalam penelitian adopsi m-payment, diikuti oleh faktor Trust. Sementara 

faktor Personal Innovativeness dan Self Efficacy relatif lebih jarang dipakai 

dibanding ketiga faktor lain yang sudah disebutkan. 

Dengan uraian tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Apakah Trust (T) berpengaruh positif terhadap Customer Willingness (WMP) 

untuk menggunakan m-payment melalui smart phone? 

2) Apakah Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif terhadap Perceived 

Ease of Use (PEOU) konsumen untuk menggunakan m-payment melalui 

smart phone? 

3) Apakah Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif terhadap Customer 

Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment melalui smart phone? 

4) Apakah Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif terhadap Perceived 

of Usefulness (PU) konsumen untuk menggunakan m-payment melalui smart 

phone?  

5) Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif terhadap 

Customer Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment melalui smart 

phone? 

6) Apakah Perceived of Usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap Customer 

Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment melalui smart phone? 



17 

 

7) Apakah Mobile Self Efficacy (MSE) berpengaruh positif terhadap Perceived 

of Ease of Use (PEOU) konsumen untuk menggunakan m-payment melalui 

smart phone? 

8) Apakah Mobile Self Efficacy (MSE) berpengaruh positif terhadap Customer 

Willingness (WMP) konsumen untuk menggunakan m-payment melalui smart 

phone? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab masalah 

penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bahwa Trust (T) berpengaruh positif terhadap Customer 

Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment melalui smart phone. 

2) Untuk mengetahui bahwa Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif 

terhadap Perceived Ease of Use (PEOU) konsumen untuk menggunakan                 

m-payment melalui smart phone. 

3) Untuk mengetahui bahwa Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif 

terhadap Customer Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment 

melalui smart phone. 

4) Untuk mengetahui bahwa Personal Innovativeness (PI) berpengaruh positif 

terhadap Perceived of Usefulness (PU) konsumen untuk menggunakan                           

m-payment melalui smart phone. 

5) Untuk mengetahui bahwa Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif 

terhadap Customer Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment 

melalui smart phone. 
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6) Untuk mengetahui bahwa Perceived of Usefulness (PU) berpengaruh positif 

terhadap Customer Willingness (WMP) untuk menggunakan m-payment 

melalui smart phone. 

7) Untuk mengetahui bahwa Mobile Self Efficacy (MSE) berpengaruh positif 

terhadap Perceived of Ease of Use (PEOU) konsumen untuk menggunakan 

m-payment melalui smart phone. 

8) Untuk mengetahui bahwa Mobile Self Efficacy (MSE) berpengaruh positif 

terhadap Customer Willingness (WMP) konsumen untuk menggunakan                      

m-payment melalui smart phone.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 

memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini 

antara lain: 

1) Manfaat teoritis 

a) Penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang retail, khususnya terkait m-payment melalui smart 

phone dalam bisnis online retail secara mobile di Indonesia. 

b) Penelitian ini bisa memberikan inspirasi bagi akademisi untuk melakukan 

penelitian di bidang retail khususnya terkait dengan m-payment melalui 

perangkat smart phone dalam bisnis online retail di Indonesia serta bisa 

memberikan referensi kepada pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelitian di bidang sejenis baik yang sedang, sudah dan akan 

melangsungkan penelitiannya. 
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2) Manfaat praktis 

a) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan penjelasan 

tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keinginan konsumen                

untuk menggunakan m-payment melalui smart phone saat belanja online 

secara mobile di Indonesia  

b) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagi 

pihak yang bergerak dalam bidang online retail khususnya m-commerce di 

Indonesia terkait dengan alasan perilaku konsumen Indonesia untuk 

menggunakan m-payment melalui smart phone saat melakukan transaksi 

belanja online.  

 

1.5  Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang               

maksimal dan mengurangi bias penelitian maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan beberapa kriteria berikut: 

1) Penelitian melibatkan beberapa faktor yang diperoleh dari penelitian terdahulu 

untuk diaplikasikan yaitu: Trust (kepercayaan atau keyakinan konsumen ketika 

melakukan pembayaran dengan m-payment melalui smart phone), Perceived 

Usefulnesss (persepsi konsumen atas manfaat dan kegunaan yang bisa 

diperoleh ketika melakukan pembayaran dengan m-payment melalui smart 

phone), Perceived Ease of Use (persepsi konsumen atas kemudahan cara 

pembayaran dengan m-payment melalui smart phone), Personal Innovativeness 

(Inisiatif konsumen menggunakan cara pembayaran baru dengan m-payment 

melalui smart phone), Mobile Self Efficacy (keyakinan diri mampu melakukan 
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m-payment melalui smart phone) dan Customer Willingness (keinginan 

konsumen menggunakan m-payment melalui smart phone untuk memfasilitasi 

transaksi pembelian barang atau jasa online secara mobile) 

2) Responden penelitian adalah orang Indonesia dan berada di wilayah Indonesia 

yang didapatkan melalui sumber online, dengan syarat mereka pernah 

melakukan transaksi m-payment melalui smart phone untuk memfasilitasi 

transaksi online retail secara mobile. Responden diminta untuk mengisi 

kuisioner yang disiapkan dalam Bahasa Indonesia secara online menggunakan 

aplikasi Google Form dengan Skala Likert yang dimulai dari skala angka             

1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) untuk diisi responden. Kuisioner 

dibagikan secara online ke forum internet kemudian setelah diisi hasilnya akan 

diolah dan dianalisa menggunakan aplikasi statistik. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Kerangka penelitian pada tesis ini terdiri dari lima bab, yang secara rinci 

diuraikan sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini dibahas mengenai pengertian dan konsep yang menjadi 

landasan teori dalam penelitian, yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 

berisi tentang retail, online retail, e-commerce, m-commerce, sistem pembayaran, 
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pembayaran, e-payment, m-payment, perangkat mobile phone dan smart phone. 

Bagian kedua berisi tentang User Technology Acceptance Model dan teori yang 

relevan serta konstruk utama penelitian yaitu Trust, Perceived Usefulnesss, 

Perceived Ease of Use, Personal Innovativeness, Mobile Self Efficacy dan 

Customer Willingess. Hipotesis dibangun berdasarkan kajian teori dan penelitian 

terdahulu, berdasarkan hipotesis tersebut dibangun sebuah model penelitian. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai tata cara penelitian yang meliputi lokasi 

penelitian, jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, model penelitian, 

definisi variabel konseptual dan operasional, penentuan data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode penarikan dan penentuan jumlah sampel, skala 

pengukuran, teknik pengolahan data serta analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas mengeai hasil penelitian mulai dari profil responden 

penelitian, analisa statistik deskriptif, evaluasi hasil model pengukuran, evaluasi 

hasil model struktural dan pembahasan penelitian dan dan perbandingan hasil 

penelitian terdahulu dengan penelitian aktual 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan akhir penelitian, implikasi 

manajerial, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 




