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ABSTRAK 

 

Teknologi dalam sistem pembayaran telah mengantikan peranan 

uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar menukar suatu barang 

pada umumnya berupa pembayaran tunai maupun non tunai yang 

mana lebih efektif dan efisien. Kemajuan ilmu pengetahuan disertai 

dengan kemajuan teknologi era modern yang semakin pesat ini 

mengakibatkan perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung 

konsumtif disertai keinginan yang mudah dan praktis, mengharuskan 

perbankan untuk selalu berinovasi guna menggunakan aktivitas bagi 

masyarakat, salah satu inovasi yang dilakukan oleh perbankan adalah 

menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah dan aman yaitu 

sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. Uang elektronik 

merupakan uang yang dimiliki oleh sistem komputer perbankan dan 

tersedia untuk transaksi melalui elektronik (melalui handphone). 

Tujuan dari penelitian untuk menguji pengaruh persepsi kemanfaatan, 

kemudahan dan promosi terhadap keputusan penggunaan uang 

elektromik berbasis server secara parsial dan simultan, penelitian ini 

juga untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi islam 

terhadap persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan promosi di kalangan 

mahasiswa. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan metode 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang 

menggunakan skala likert. Teknik sampling yang digunakan adalah 

nonprobably sampling total sample sebanyak 100 responden. Data 

diolah dengan menggunakan SPSS 23. Uji analisis data yang 

digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas,uji 

reliabilitas, uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji 

liner berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji f, uji t. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdapat hasil positif dan 

signifikan antara persepsi kemanfaatan, kemudahan, dan promosi 

terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis server, 

secara parsial dan simultan. Dan akad-akad yang digunakan dalam 

uang elektronik berbasis server sudah sesuai dengan syariat islam 

yaitu akat Wadi’ah, Wakalah, dan Ijarah. Dalam hal ini uang 

elektronik diperbolehkan dalam perspektif ekonomi islam. 

 

Kata kunci : Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan, Promosi, 

Keputusan penggunaan. 
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ABSTRACT 

 

Digital payment system already replaced the function of physical 

money as it's more efficient and effective. scientifik and technological 

progress in the modern era have build consumtive and partical 

society's lifestyle, requires the banking system to create innovation in 

digital payment which are more is Easier and safer to use. electronic 

money is made by the banking system and can be accessed through 

Electronic media such as mobilephones.the purpose of This research is 

to test society preseption, benefits, and promotion of the e money to 

lead people using e money particaly of simultaneously, this study is 

also to determine and analyze the perspective of Islamic economics on 

perceptions of usefulness, convenience, and promotion among 

students. 

This study uses quantitative research and the data method used in 

this study is a questionnaire that uses a Likert scale. The sampling 

technique used is non-probably sampling with a total sample of 100 

respondents. The data was processed using SPSS 23. The data analysis 

tests used in this study were validity test, reliability test, normality 

test, multicollinearity test, autocorrelation test, multiple linear test, 

coefficient of determination test (R2), f test, t test. 

Based on the results of the study, there are positive and 

significant results between perceptions of the benefits of convenience 

and promotion of the decision to use serverbased, electronic money 

partially and simultaneously. and those used in server based electronic 

money are in accordance with Islamic law, namely wadiah, wakalah, 

and ijarah contracts. in this case electronic money is allowed in the 

perspective of Islamic economics. 

 

Keywords: Perception of Benefit, Ease, Promotion, Decision to 

use. 
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MOTTO 

                             

                          

                                    

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

SWT Tuhanny, dan janganlah kamu( para saksi)menyembunyikan 

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah  [2] : 283). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan pemahaman yang jelas 

mempermudah dan memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi, 

serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. 

Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud serta menghindari 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang digunakan, judul skripsi “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, 

Kemudahan Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan 

Uang Elektronik Berbasis Server Di Kalangan Mahasiswa Dalam 

Perspektif Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam 

UIN Raden Intan Lampung).  

maka terlebih dahulu akan dijabarkan istilah-istilah penting : 

1. Pengaruh  

Adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.
1
 

2. Persepsi 

Adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.
2
 

3. Kemanfaatan 

Adalah derajat keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu 

sistem akan dapat meningkatkan pencapaian dalam 

pekerjaannya.
3
 

4. Kemudahan 

Merupakan hal (sifat) mudah atau keadaan mudah.
4
 

                                                     
 1 Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Balai Pustaka, 

2010), 849. 
2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 
3Prasetyo,A.B., “Pengaruh Kemudahan Dan Kemanfaatan Website 

Terhadap Kinerja Survei Pada Karyawan Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa 

Timur (Kominfo Jatim)”. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang, (2014),: 3, http://repository.ub.ac.id/id/eprint/116667 
4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 
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5. Keputusan 

berarti memilih salah satu diantara banyak pilihan dari alternatif 

yang ada. Pada umumnya keputusan dibuat dalam rangka untuk 

memecahkan masalah atau persoalan. 

6. Penggunaan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan memiliki 

arti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Pemakaian 

merupakan kegiatan dalam memakai atau menggunakan sesuatu 

seperti barang maupun sarana.
5
 

7. Uang Elektronik 

aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar 

transaksi secara online. Tanpa kartu, tanpa uang tunai, 

pengguna tinggal membawa smartphone mereka.  

8. Perspektif 

berasal dari bahasa Itali “ Prospettiva ” gambar pandangan. 

Persfektif dapat dikatakan suatu cara pandang terhadap suatu 

masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan 

dalam melihat suatu fenomena.
6
 

9. Ekonomi Islam  

Adalah ilmu yang mempelajadi uasaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai 

falah berdasarkan pada prinsip-prinsif dan nilai-nilai Al-Qur’an 

dan Sunnah.
7
 

 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dan studi kasus 

yang dipilih, maka dapat ditegaskann apabila penelitian ini 

bermaksud untuk menetahui apakah persepsi kemanfaatan dan 

kemudahan berrpengaruh terhadap keputusan penggunaan uang 

elektronik berbasis server di kalangan mahasiswa dalam perspektif 

ekonomi islam. 

 

                                                                                                       
keempat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 675. 

5Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka,2002), h.852 
6ElvinaroArdianto dan Bambang Q-Aness, Filsafat Ilmu Komunikasi, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2009),50. 
7 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 19. 



3 
 

B. Latar Belakang Masalah 

Di era digital yang tidak terlepas dari segala aspek kehidupan 

saat ini, menjadikan semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan 

lebih mudah dan cepat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 

kebiasaan manusia saat ini yang sangat bergantung pada teknologi 

seperti smartphone. Dengan berbagai kemudahan dan manfaaat 

yang dirasakan, membuat orang-orang tidak hanya mengandalkan 

smartphone mereka sebagai media berkomunikasi saja. 

Penggunaan smartphone kini beralih menjadi perangkat 

multifungsi atau serba bisa yang membantu manusia dalam 

pekerjaannya. 

Kebiasaan ini membantu mereka yang dengan mobilitas tinggi 

untuk tetap Perkembangan teknologi saat ini telah memicu banyak 

perubahan pada karakteristik pola berbelanja konsumen yang 

awalnya melakukan pembelian secara langsung dengan mendatangi 

toko tempat barang dijual menjadi penjualan secara online. dengan 

tunai atau kredit menjadi pembelian dengan sistem pembayaran 

digital dengan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia, baik 

yang disediakan Perubahan juga terjadi dengan pola pembayaran 

pembelian produk, konsumen pun beralih dari pembayaran oleh 

bank-bank terkemuka maupun perusahaan penyedia dana lainnya.  

Dalam perkembangan teknologi di Indonesia sekarang yang 

semakin canggih, bahkan sistem pembayaran ikut mengalami 

kemajuan.
8
 Teknologi dalam sistem pembayaran telah 

menggantikan peranan uang sebagai alat pembayaran atau alat 

tukar menukar suatu barang yang pada umumnya berupa 

pembayaran tunai menjadi nontunai yang mana lebih efektif juga 

efisien.
9
 

Kemajuan ilmu pengetahuan disertai dengan kemajuan 

teknologi di era modern yang semakin pesat ini mengakibatkan 

perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif 

disertai keinginan yang mudah dan peraktis, mengharuskan 

                                                     
8Bank Indonesia,”kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang 

rupiah”, Laporan perekonomianIindonesia. 
9Reza Lailatul Rizky, “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Prtumbuhan Ekonomi Provinsi di 

Indonesia”, Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan , Vol. 8, No. 1, (2016), 1. 

http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p009 
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perbankan untuk selalu berinovasi guna menggunakan aktivitas 

bagi masyarakat, salah satu inovasi yang dilakukan oleh perbankan 

adalah menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah dan 

aman yaitu sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. 

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bank Indonesia dalam 

Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014, bahwa yang 

dimaksud dengan uang elektronik atau electronic money adalah 

alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar 

nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang 

disimpan secara elektronik dalam media server atau chip, 

digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik 

yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan.10Dengan disahkannnya pembayaran baru ini 

menjadikan peluang bagi lembaga keuangan baik bank maupun 

non bank untuk menerapkan aplikasi uang elektronik.11 Yang 

menghasilkan pelayanan menjadi lebih baik, sehingga minat dari 

pelanggan pun akan meningkat. 

 Secara fundamental, alasan terjadinya fenomena 

fintechyaiturevolusi industri fase ke-4. Pendorong utamanya adalah 

teknologi revolusi digital itu terjadi pada semua sektor bisnis. 

Perkembangan fintech di Indonesia juga didasari kebutuhan 

konsumen, nasabah, dan merchant.12
Namun, karena terbatasnya 

pengetahuan dan jaringan menjadi salah satu faktor yang 

menghambat terlaksananya harapan tersebut. Oleh karena itu, 

pemerintah mengupayakan untuk memperluas jaringan setiap 

daerah yang terpencil. 

                                                     
10Puji Lestari dan Neni Nofriantika, “Literasi Uang Elektronik di 

Kalangan Mahasiswa”, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislamanan, 

Vol. 7 No. 1, (2018), h. 95. https://text-id.123dok.com/document/yd90xwlz-

literasi-uang-elektronik-di-kalangan-mahasiswa.html 
11Achmad Rouzni,“Startupe-commerceMau Sukses>?Pakai E-monay”, 

(2019), https://inet.detik.com/business/d-3133788/startup-e-commerce-mau-sukses-

pakai-uangelektronik?_ga=2.30089855.1901206829.1562729290 -

18275051.1561438128, di terbitkan08 April 2019. 
12 Diakses dari www.artajasa.com,“Fintech Penyokong Implementasi 

Ekonomi Digital di Indonesia”,Enlighten Your Vision Channel, Edisi 65, (2016), 5. 

https://inet.detik.com/business/d-3133788/startup-e-commerce-mau-sukses-pakai-e-money?_ga=2.30089855.1901206829.1562729290-18275051.1561438128
https://inet.detik.com/business/d-3133788/startup-e-commerce-mau-sukses-pakai-e-money?_ga=2.30089855.1901206829.1562729290-18275051.1561438128
https://inet.detik.com/business/d-3133788/startup-e-commerce-mau-sukses-pakai-e-money?_ga=2.30089855.1901206829.1562729290-18275051.1561438128
https://inet.detik.com/business/d-3133788/startup-e-commerce-mau-sukses-pakai-e-money?_ga=2.30089855.1901206829.1562729290-18275051.1561438128
http://www.artajasa.com/
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Uang elektronik merupakan uang yang dimiliki oleh sistem 

komputer perbankan dan tersedia untuk transaksi melalui 

elektronik. Perbedaan uang elektronik dan alat pembayaran 

menggunakan kartu (APMK) adalah uang elektronik bersifat 

prabayar (prepaid) sedangkan APMK bersifat akses akan tetapi 

keduanya sama-sama harus diisi dahulu sebelumdigunakan.Batas 

nilai uang elektronik yang dapat disimpan dalam media uang 

elektronik baik server maupun chip diatur dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009, namun telah diubah dalam 

Peraturan Bank Indoesia dalam No.20/6/PBI/2018 yaitu untuk uang 

elektronik unregistered paling banyak Rp 2.000.000,00 dan untuk 

uang elektronik registered paling banyak Rp 10.000.000,00. Uang 

elektronik bisa digunakan untuk membayar tagihan parkir, makan 

dan transportasi, namun masih terbatas dalamaksesnya. Karena 

kemudahan dari sistem tersebut menjadikan target konsumen atau 

pengguna yaitu masyarakat yang paham akan kemajuan teknologi 

informasi. 

Dengan perubahan gaya hidup masyarakat dalammelakukan 

transaksi jual beli melalui online mengakibatkan banyak 

masyarakat memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik. 

Barang yang ditawarkan bervariasi dan pengiriman yang cepat 

merupakan salah satu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh 

pihak penjual kepada konsumen. Hal tersebut menjadi keuntungan 

dari pihak produsen yang mudah memasarkan barangnya, 

sedangkan untuk konsumen lebih efisien untuk waktu dan tempat. 

Oleh karena itu, akan mengakibatkan peningkatan sifat konsumtif 

masyarakat.
13

Menurut Widyatama, semakin dekat jarak antar 

konsumen dan produsen, maka semakin besar kesempatan kegiatan 

jual beli yang terjadi. Dalam hal ini dapat dikatakan apabila 

konsumen dapatmenemukan merchant (pedagang) penyedia uang 

elektronik maka semakin besar kemungkinan konsumen akan 

melakukan transaksi.
14

 

                                                     
13Luqman Nurhisam, “Bitcoin dalam KacamataHukum Islam”,Ar-

Raniry:International Journal Of Islamic Studies Vol. 4 No. 1, (2017), 168. 

https://dx.doi.org/10.20859/jar.v4i1.131 
14Ni Luh Gede Ita Wulandari dan Luh Gede Meydianawati, “Apakah 

Pasar Modern Menurunkan Pendapatan Pedagang di Pasar Tradisional? (Analisis 
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Manusia diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi 

(pembaharuan)dterhadapdberbagai kebutuhan muamalah yang 

diperlukan dalamdkehidupannya yang berlandaskan Al-

Qur’andanAs-Sunnah.
15

 Berbagai bentuk perkembangan ekonomi 

Syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan 

bahwa peran Maslahah Mursalah sangat penting. Islam telah 

menetapkan aturan-aturan dalam praktek transaksi jual beli yang 

harus dilakukan secara konsekuen dan terdapat kemanfaatan 

kepada pihak yang bersangkutan. Namun, pada prakteknya ada 

suatu waktu terdapat penyimpangan dari aturan yang telah 

ditentukan.
16

 

Dalam perspektif hukum Islam, hukum transaksi elektronik 

diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu Uang Elektronik 

Syariah, dimana dalam ketentuan hukum uang elektronik boleh 

digunakan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan ketentuan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Jika 

berlaku suka sama suka, dikarenakan uangelektronik tersebut 

memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. 

Sehingga pada saat akan melakukan pembayaran, maka masyarakat 

cukup membawa atau menggunakan kartu atau chip uang 

elektronik sajatanpa membawa uang tunai dalam jumlah banyak. 

Dalam perkembangan jaman, uang elektronik sebagai alat 

pembayaran yang memudahkan konsumen yaitu salah satunya 

mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya. Peran handphone bagi 

mahasiswa sangat penting, sehingga uang elektronik yang sering 

digunakan oleh mahasiswa adalah yang berbasis server. Dengan 

kemudahan tersebut mahasiswa sangat terbantu. Sebagaimana 

dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185: 

 

                                                                                                       
Binary Logistik)”, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 2, (2016), 

162.https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v09.i02.p09 
15NasrundHaroen, Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2,d(Jakarta: Gaya Media 

Pertama, 2007), 5. 
16Rizki Lucia Tiyani, “Pengguna T-Cash dalam Transaksi Pembayaran 

Elektronik Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2018), 7.  

https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v09.i02.p09
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 “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 

Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al 

Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang 

bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 

tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 

bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu,”. ( Q.S. Al- Baqarah: 185). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjamin kemudahan 

dalam melaksanakan Islam beserta syariat-syariat-Nya, karena 

Allah tidak menghendaki kesulitan sedikitpun bagi hamba-Nya. 

Mahasiswa yaitu sebagai kaum terpelajarmmemiliki sifatmterbuka 

terhadap perkembangan teknologi. Jenjang pendidikan tinggi 

menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut untuk 

melakukan hampir sebagian pekerjaannya menggunakan produk-

produk teknologi yang sudah meluas dikalangan mahasiswa, 

termasuk dalam sistem pembayaran yang mereka gunakan. Gaya 

hidup yang pelan-pelan terjadi penyesuaian dikalangan mahasiswa 

menjadi berorientasikan pada acuan trend global. Termasuk dalam 

hal transaksi secara langsung dipusat-pusat perbelanjaan maupun 

secara online. Oleh karena itu, sistem pembayaran elektronik 
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banyak diminati oleh kalangan mahasiswa terutama faktor yang 

diberikan.
17

 

Tabel 1.1 

Uang Elektronik Berbasis Chip 

NO Uang Elektronik Berbasis Chip Penerbit 

1 E-Money Mandiri 

2 Flazz BCA 

3 Brizzi BRI 

4 BNI TapCash BNI 

 Sumber: bank Indonesia 

Tabel  1.2 

Uang Elektronik Berbasis Server 

No 
Uang Elektronik 

Berbasis Server 
Penerbit 

1 Gopay  PT. Dompet Anak Bangsa 

2 Sakuku  PT. Bank Central Asia 

3 Rekening Ponsel PT. Bank CIMB Niaga 

4 MYNT E-Money PT. Artajasa Pembayaran Elektronis 

5 Mega virtual PT. Bank  Mega 

6 UnikQu PT. Bank Negara Indonesia 

7 Nobu e-Money PT. Nationalnobu 

8 BBM Money PT. Bank Permata 

9 Dompetku  PT. Indosat 

10 DokuPay PT. Nusa Satu Inti Artha 

11 XL Tunai PT. XL Axiata 

12 Uangku PT. Smartfren Telecom 

13 Dana PT. Espay Debit Indonesia Koe 

14 Ovo  PT. Bank Visionet Indonesia 

15 Paytern PT. Veritra Sentosa Internasional 

16 KasPro PT. Solusi Pasti Indonesia 

17 BluePay PT. Bluepay Digital Internasional 

18 Ezeelink PT. Ezeelink Indonesia 

19 M-Bayar PT. E2pay Global Utama 

                                                     
17Fatwa DSN-MUI NO:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang 

Elektronik Syariah”, 7. 
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Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa banyak penerbit 

yang menerbitkan uang elektronik dapat dilihat dari kemmanfaatan 

dan kemudahan untuk para pengguna uang elektronik. Sehingga 

para penerbit mudah untuk mempromosikan uang elektonik 

berbasis server dalam segi kemanfaatan dan kemudahan untuk 

masyarakat terutama mahasiswa. 

penggunaan dari uang elektronik juga diperbolehkan oleh Islam 

selama tidak terjadi kerugian antara masing-masing pihak. 

Sehingga terdapat persepsi kemanfaatan dan kemudahan dari uang 

elektronik berbasis server dapat menimbulkan perilaku konsumtif 

yang meningkat dari mahasiswa sebagai salah satu masyarakat 

yang aktif dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat 

ditinjau dengan perspektif Islam yang mengutamakan dalam 

melakukan konsumsi kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga 

terdapat beberapa prinsip-prinsip perilaku konsumsi menurut Islam 

yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas 

“Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan dan Promosi 

Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis 

Server dikalangan Mahasiswa Dalam perspektif Ekonomi 

Islam.” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat 

diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: 

a.  Adanya persepsi kemudahan yang dapat mempengaruhi 

keputusan penggunaan uang elektroni berbasis server di 

kalangan mahasiswa  

b. Kemudahan terhadap penggunaan uang elektronik sesuai 

dengan kebutuhan pengguna uang elektronik berbasis server 

c.  Rendahnya promosi yang dilakukan penerbit uang elektronik 

berbasis server 

d. Menurunnya keputusan penggunaan uang elektronik berbasis 

server tanpa adanya persepsi kemanfaatan, kemudahan dan 

promosi. 
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2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan dapat dilakukan 

lebih fokus, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

mahasiswa aktif semester (2,4,6,8) fakultas ekonomi bisnis dan 

islam Universitas Islam Raden Intan Lampung. Oleh sebab itu, 

penulis hanya melakuakan penelitian hanya berkaitan dengan 

“Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan, Dan Promosi 

Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Berbasis 

Server Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam” 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan dan 

Promosi secara parsial terhadap keputusan penggunaan uang 

elektronik berbasis server dikalangan mahasiswa ?  

2. Bagaimana pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan dan 

Promosi secara simultan terhadap keputusan penggunaan uang 

elektronik berbasis server dikalangan mahasiswa ?  

3. Bagaimana pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan dan 

Promosi terhadap keputusan penggunaan uang elektronik 

berbasis server dikalangan mahasiswa dalam perspektif 

ekonomi islam?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk 

menemukan, menguju dan mengembangkan suatu pengetahuan. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik berbasis server 

dikalangan mahasiswa secara parsial. 

2. Untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik berbasis server di 

kalangan mahasiswa secara simultan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan 

dan promosi terhadap keputusan penggunaan uang elektronik 

berbasis server dikalangan mahasiswa dalam persfektif ekonomi 

islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan, 

pembangunan, dan peningkatan penggunaan Uang elektronik di 

bidang sistem perekonomian Islam. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai bekal bagi 

semua orang yang menggunakan Uang elektronik dalam 

memenuhi kebutuhan supaya bisa memperhatikan, mempelajari 

dan mengamalkannya sesuai dengan prinsip Syariah. 

3. Hasil ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah 

lainnya bagi seluruh civitas akademis di UIN Raden Intan 

Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian Penelitian Terdahulu ini bermaksud untuk 

mengetahui apakah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

1. Penelitian ini dilakukan oleh Hutami A. Ningsih, Endang M. 

Susmitra, Bida Sari. Dengan judul “Pengaruh persepsi manfaat, 

persepsi krmudahan penggunaan, dan persepsi resiko terhadap 

keputusan menggunakan uang elektronik (QRIS) pada 

mahasiswa”. Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui 

pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahaan penggunaan, 

dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang 

elektronik(QRIS) pada mahasiswa Universitas Persada 

Indonesia Y.A.I  Jakarta. Berdasarkan hasil penelitiandan 

pengujian secara statik, variabel persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan, dan persepsi resiko baik secara sendiri-sendiri 

(persial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel keputusan menggunakan 
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uang elektronik berbasis (QRIS) pada mahasiswa UPI Y.A.I 

Jakarta. Agar penggunaan uang elektronik makin dirasakan 

manfaatnya maka penerbit hendaknya: 

a. Memperluas jaringan yang memungkinkan uang elektronik 

berbasis QRIS ini dapat digunakan dimana saja. Tidak hanya 

dikota-kota basar tetapi di daerah kecil sekalipun 

b. Mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat 

memahami secara komperensif 

c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak 

d. Meminimalisir eror system sehingga terciptanya rasa aman 

dalam menggunakan uang elektronik berbasis QRIS di 

masyarakat khususnya dikalangan mahasiswa.
18

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Singgih Priambodo, Bulan 

Prabawani dengan judul “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan, persepsi resiko terhadap minat menggunakan 

layanan uang elektronik (studi kasus pada masyarakat kota 

semarang)”.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat 

penggunaan uang elektronik di Semarang dengan meningkatkan 

manfaat, kemudahan dan meminimalisir resiko yang ada. Dan 

mendapatkan hasil bahwa manfaat, kemudahan serta resiko 

yang kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan menggunakan layanan uang elektronik.
19

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Wiwik Widiyanti dengan judul 

“Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan promosi 

terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO di Depok”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari kemanfaatan dan kemudahan baik seacara parsial 

maupun simultan terhadap keputusan penggunaan e-wallet 

OVO oleh masyarakat di Depok. Penelitian ini menghasilkan 

jawaban dari tujuan penelitian tersebut yaitu ada pengaruh 

                                                     
18Hutami A. Ningsih, dkk. Pengaruh persepsi manfaat, persepsi krmudahan 

penggunaan, dan persepsi resiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik 

(QRIS) pada mahasiswa”. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika. Vol.4 No.1 (2021), 

https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/issue/view/59. 
19Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, Pengaruh persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, persepsi resiko terhadap minat menggunakan layanan uang 

elektronik (studi kasus pada masyarakat kota semarang). Jurnal Ekonomi. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/11294. 
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positif dan signifikan dalam kemudaha, manfaat dan promosi 

terhadap keputusan penggunaan e-wallet ovo di Depok. 

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa penemuan penelitian 

mengenai pentingnya variabel kemanfaatan, kemudahan, dan 

promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO yang 

dihasilkan dari jawaban kuisioner penelitian.
20

 

4. Penelitian ini dilakukan oleh Zachrie karnadi, Zulkarnain, Alvi 

Furwanti Alwie. Dengan judul “Pengaruh persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, sikap, kontrol prilaku, dan norma subjektif 

terhadap minat penggunaan uang elektronik pada bank BUMN 

di kota Pekanbaru” penelitian ini bertujuan untuk seberapa 

besar pengaruh persepsi manfaat, kemudahan, sikap kontrol 

prilaku dan norma sukjektif baik secara parsial maupun 

simultan terhadap minat penggunaan uang elektronik pada bank 

BUMN di kota Pakan baru. Penelitian ini juga menghasilkan 

bahwa minat penggunaan uang elektronik secara signifikan 

dipengaruhi oleh manfaat, sikap, persepsi kontrol prilaku, 

persepsi kemudahaan penggunaan, dan norma subjektif. Pada 

hasil ini juga dapat dismpulkan bahwa persepsi kontrol prilaku 

memiliki pengaruh paling besar terhadap minat penggunaan 

uang elektronik.
21

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Setyo Ferry Wibowo, Dede 

Rosmauli, Usep Suhud. Dengan judul “pengaruh persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan 

terhadap minat menggunakan E-money card (studi pada 

pengguna jasa commuterline di Jakarta)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguju secara empiris pengaruh persepsi 

manfaat, persepsi kemudahaan, fitur layananan, dan kepercayan 

terhadap minat menggunakan e-money card. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa pengaruh persepsi manfaat, persepsi 

                                                     
20Wiwik Widiyanti, “Pengaruh kemanfaatan, kemudahan penggunaan dan 

promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet OVO di Depok”, Jurnal akuntansi 

dan keuangan. Vol.7, No.1 (2020).https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7567 
21Zachrie Karnadi, dkk. “Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, 

sikap, kontrol prilaku, dan norma subjektif terhadap minat penggunaan uang 

elektronik pada bank BUMN di kota Pekanbaru), Jurnal tapak manajemen 

bisnis,Vol.,No.3,(2018), 

https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/view/6682. 

https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7567
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kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menggunakan e-money card.
22

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan terdiri dari 

Bab I.  Pendahuluan 

Bab Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitiaan terdahulu yang relevan, dan 

sistematika penulisan 

Bab II.  Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi Teori yang digunakan dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sempel dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas, uji prasyarat analisis, 

dan uji hipotesis. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi Deskripsi data per bahasan hasil 

penelitian dan analisis 

Bab V.  Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan 

rekomendasi 

Daftar Rujukan 

 

Lampiran 

 

                                                     
22Setyo Ferry Wibowo, dkk. “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi 

Kemudahan, Fitur Layanan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-

money Card (studi pada pengguna jasa commuterline di Jakarta)”,Jurnal research 

manajemen sains Indonesia. Vol.6 No.1 (2015). 

https://doi.org/10.21009/JRMSI.006.1.06. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Prilaku Konsumen 

Secara sederhana istilah prilaku konsumen mengacu pada 

prilaku yang ditunjukan oleh para individu dalam membeli dan 

menggunakan barang dan jasa. Istilah prilaku konsumen mangacu 

pada dua perspektif utama yaitu pikiran dan tindakan manusia 

dalam rangka mencari solusi atas kebutuhan dan keinginannya, 

serta bidang studi atau disiplin ilmu yang berfokus pada proses 

konsumsi yang dialami konsumen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya.
23

 

1. Secara skematis, demensi prilaku konsumen meliputi tiga 

aspek utama: 

a. Tipe konsumen 

1) Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga 

Yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk 

kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, 

atau keperluan hadiah/ pemberian bagi teman maupun 

saudara, tanpa bermaksud untuk memperjual-belikannya. 

Dengan kata lain pembelian dilakukan semata-mata 

untuk keperluan konsumen. 

2) Konsumen bisnis (konsumen industrial) 

Yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk 

pemerosesan lebh lanjut kemudian dijual (produsen), 

disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain 

(pedagang), serta digunakan untuk keperluan layanan 

sosial dan kepentingan publik (pasar pemerintah dan 

organisasi).
24

 

b. Peranan konsumen 

1) User  

Adalah orang yang benar benar (secara actual) 

mengomsusmsi atau menggunakan produk atau 

                                                     
23Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Kepuasan Pelanggan, (Yogyakarta: 

ANDI,2019), 5. 
24 Ibid, 8 
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mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang 

digunakan. 

2) Prayer  

Adalah orang yang mendanai atau membiayai pembeli. 

3) Buyer 

Adalah orang yang yang berpartisipasi dalam pengadaan 

prosuk dari pasar. 

c.   Prilaku Konsumen 

1) Aktivitas Mental 

Seperti menilai kesesuaian produk, menilai kualitas 

produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, 

dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi 

produk barang atau jasa. 

2) Aktivitas Fisik 

Diantaranya mengunjungi toko, membaca panduan 

konsumen atau katalog, berinteraksi dengan wiraniaga. 

 

2. Prilaku konsumen berkenaan dengan pemahaman atas 

sejumlah keputusan yaitu: 

a. Whether to buy 

Manakala konsumen dapat tambahan uang misalnya mereka 

akan memutuskan apakah akan membelanjakan uang 

tersebut, menabungnya, atau menginvestasikannya. 

Keputusan tersebut dipengaruhi sejumlah factor, di 

antaranya tujuan prilaku persepsi terhadap kondisi dan 

keamanan financial, urgensi pembelian, dan seterusnya. 

b. What to buy 

Apa yang dibeli merupakan perbandingan antara kategori 

produk (makan di restoran siap saji atau beli bahan dan 

masak sendiri). Maupun antar merek (beli laptop asus, acer 

atau Toshiba). 

c. Why (reason to buy) 

Alasan konsumen membeli produk tertentu bisa beraneka 

ragam di antaranya pemenuhan kebutuhan, nilai, atau tujuan 

pribadi. Dalam konteks tertentu konsumen bahkan 

kecanduan dengan produk atau aktivitas konsumsi tertentu, 

seperti rokok, kopi, minuman beralkohol, main video game, 
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akses media sosial, dan lain-lain. 

d. How to buy, use or dispose produk 

Cara konsumen menggunakan produk merupakan salah 

satu perhatian paea pemasar. Banyak konsumen yang 

cenderung mengabaikan informasi rinci yang tersedia dari 

label produk, kemasan produk, website, maupun manual 

pemakaian produk. 

e. When to buy 

Timing prilaku konsumen tergantung pada sejumlah 

factor, seperti presepsi terhadap waktu dan sikap atas waktu. 

Sejumlah aspek spesifik, seperti pembelian terencana 

maupun spontan, keutuhan akan variasi, transisi 

hidup(seperti kelahiran, wisuda, pertunangan, pernikahan 

dan kematian), tradisi dan budaya, juga memainkan peranan 

yang tidak kalah pentingnya 

f. Where to buy 

Konsumen memiliki banyak pilihan untuk tempat 

berbelanja. Contohnya pasar tradisional yang kebanyakan 

masih memungkinkan untuk tawar menawar, dibandingkan 

pasar modern yang harganya fixed. 

g. How to much, how often, how long to buy 

Keputusan ini amat tergantung pada masing masing 

individu dan antar budaya. Misalnya ada konsumen yang 

lebih suka keramas setiap kali pulang dari kepergian, ada 

yang memilih setiap hari, ada yang dua hari sekali.
25

 

 

3. Determinan prilaku konsumen 

Prilaku konsumen bersufat dinamis dan kompleks. Hingga 

saat ini banyak model atau kerangka analisis yang telah 

dikembangkan untuk memahami determinan (factor penentu) 

prilaku konsumen secara komprehensif. Factor-faktor utama 

yang mempengaruhi prilaku konsumen yaitu: 

a. Persepsi  

Yakni proses menerima, menyeleksi, dan 

menginterprestasikan stimulus lingkungan yang melibatkan 

                                                     
25Ibid, 12 
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panca indera. Dalam konteks pemasaran dan prilaku 

konsumen, persepsi kerapkali dianggap sebagai realitas oleh 

konsumen. Persepsi amat terkait dengan pemerosesan 

informasi yang dilakukan oleh setiap individu, mulai dari 

eksposur, atensi, hingga interprestasi. 

b. Pembelajaran 

Yaitu proses yang dilalui individu dalam mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pembelian 

dan konsumsi, yang kemudian ia terapkan pada prilaku 

terkait dimasa datang. Pembelajaran berkaitan dengan 

perubahan konten atau perorganisasian memori jangaka 

Panjang seseorang. 

c. Memori 

Yakni akumulasi total pengalaman pembelajaran 

sebelumnya dalam otak seseorang. Memori terdiri atas 

memori jangka pendek dan memori jangka Panjang. 

d. Motivasi  

Yaitu dorongan internal yang memberikan energi tertentu 

yang bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Motif pe,belian dapat dibedakan menjadi motif 

rasional (berdasarkan kriteria objektif, seperti ukuran, berat, 

harga dan sejenisnya) dan motif emosional (kriteria pribadi 

dan subjektif). Motivasi bisa dibedakan menjadi motivasi 

positif (konsumen dapat terdorong untuk melekukan sesuatu 

dikarenakan alasan yang positif. Misalnya memakai minyak 

wangi atau deodorant agar wangi sepanjang hari) dan 

motivasi negative (dorongan yang bertindak dikarenakan 

ingin menghindari frekuensi negative jika tidak bertindak 

misalnya konsumen menggunakan pelembab agar keriput 

diwajahnya berkurang). 

e. Kepribadian  

Merupakan karakteristik psikologis internal yang 

menentukan dan merefleksikan cara seseorang merespon 

lingkungannya. Kepribadian seseorang terkait dengan citra 

diri dan perannya dalam masyarakat. 

f. Emosi  

Yaitu perasaan dan suasana hati konsumen. Emosi positif 
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dan negative serta spesifik (seperti hope, fear, guilt, dan 

embarrassement)dapat mempengaruhi cara konsumen 

berpikir, cara menentukan pilihan pembelian, perasaan 

setelah membuat keputusan, apa yang diingat, dan cara 

menikmati sebuah pengalaman spesifik. 

g. Sikap 

Yakni penilaian evaluative tentang baik atau buruk, 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak 

suka yang dirasakan konsumen terhadap orang tertentu 

(wiraniaga, juru bicara), tempat (gerai, ritel, website, objek 

wisata), benda (produk, kemasan, iklan), tau isu spesifik 

(politik, idiologi, teori pemasaran) 

h. Konsep diri 

Yakni totalitas pandangan dan perasaan terhadap dirinya 

sendiri. Citra/ konsep diri meliputi beberapa aspek seperti 

bagaimana konsumen memandang dirinya sendiri, dan 

bagaimana konsumen ingin dipandang orang lain, serta 

bagaimana konsumen mengharapkan untuk memandang 

dirinya sendiri dimasa mendatang. 

i. Gaya hidup  

Yaitu cara seseorang menjalani hidup, termasuk didalam 

produk yang dibelinya, cara individu bersangkutan 

menggunakan produk, apa yang dipikirkan tentang dirinya, 

dan bagaimana perasaan tentang dirinya sendiri. 

j. Budaya 

Yakni pola makna yang di dapatkan anggota masyarakat dan 

tercermin dalam pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, 

moral, tradisi dan kebiasaan. 

k. Sub-budaya 

Merupakan sub-kelompok atau budaya yang menganut nilai 

nilai budaya yang sama dengan masyarakat keseluruhan, 

namun menunjukan nilai nilai kultural dan pola prilaku, 

yang unik didalam subbudaya individual bersangkutan. 

l. Karakteristik demografis 

Terutama menyangkut ukuran, distribusi, dan struktur usia, 

gender, penghasilan, Pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, 
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agama, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, siklus 

hidup keluarga, dan etnisitas. 

m. Status sosial 

Yaitu ranking relatif setiap anggota kelas sosial berdasarkan 

kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Berdasarkan teori 

perbandingan sosial individu cenderung membandingkan 

kepemilikannya dengan orang lain untuk menentukan posisi 

sosial relatifnya. 

n. Klompok referensi 

Yakni sekelompok orang yang perspektifnya dijadikan 

panutan, pedoman, atau acuan berprilaku oleh individu 

tertentu.  

o. Keluarga 

Keluarga adalah sekelompok individu yang tinggal bersama 

dan saling terkait karena faktor pernikahan, pertalian darah, 

atau adopsi. 

p. Aktivitas pemasaran 

Yang berpengaruh signifikan terhadap prilaku konsumen 

meliputi program bauran pemasaran (marketing mix). 

q. Faktor situasional 

Yakni kondisi lingkungan sementara yang berlangsung pada 

waktu tertentu dan tempat tertentu, serta berpengaruh 

terhadap prilaku konsumen.
26

 

 

4. Pengertian Uang Elektronik 

Uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik adalah alat 

pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 

oleh pemegang kepada penerbit. 

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 

seperti server atau chip. 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang 

bukan merupakan penerbit uangelektronik tersebut. 

                                                     
26Ibid, 25 
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d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan 

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai perbankan. 

 

5. Jenis Uang Elektronik 

Menurut peraturan Bank Indonesia NO.16/8/PBI/2014, 

Uang elektronik terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan 

tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, antara lain: 

a.   Uang elektronik berbasis kartu atau chip 

Nilai uang elekteonik chip disimpan dalam chip atau 

kartu. Kartu uang elektronik bisa digunakan langsung di 

merchant offline seperti bayar transaksi di minimarket dan 

bayar KRL. Contoh: Mandiri E-Money, Tapcash BNI, Mega 

cash. 

b. Uang elektronik berbasis server 

Nilai uang elektronik server disimpan dalam server 

sehingga berbentuk aplikasi dompet digital. Dompet digital 

bisa digunakan untuk transaksi offline (minimarket dan 

restoran) sertabisa digunakan online di e-commerce. Contoh: 

T- Cash/LinkAja, Go-Pay, OVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kompas.com 2017 

 

Contoh Uang Elektronik berbasis Chip dan Server 

Sedangkan jenis electronic money berdasarkan tercatat atau 
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tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang 

Elektronik 

dibagi menjadi :
27

 

1) Uang Elektronik registered, merupakan Uang Elektronik 

yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada 

penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit 

harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam 

menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas 

maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada 

media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp 

10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). 

2) Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang 

Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak 

tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. batas 

maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada 

media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp 

2.000.000,00 (dua juta Rupiah). 

Top up uang elektronik baik uang elektronik chip 

maupun server bisa dilakukan dari ATM, e-banking, atau 

via merchant offline (Alfamart, Indomart, halte 

TransJakarta, dan lain-lain). 

 

6. Keuntungan dan Kekurangan Uang Elektronik 

1. Tidak perlu membawa uang tunai untuk berbelanja karena 

terdapat alat khusus untuk fitur uang elektronik baik berupa 

kartu maupun aplikasi. 

2. Transaksi menjadi lebih akurat karena dikelola oleh komputer 

danmesin. 

3. Tidak perlu menunggu uang kembalian karena jumlah 

nominal akan sebanyak uang yang diperlukan. 

4. Terdapat database yang dapat mencatat seluruh transaksi 

yang dilakukan sehingga tidak perlu untuk 

mengingatuntukapa uang tersebut digunakan. 

5. Transaksi menjadi lebih cepat karena tidak perlu mengantri. 

                                                     
27Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Jenis Uang 

Elektronik. 
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Adapun kekurangan uang elektronik diantaranya yaitu: 

1. Rentan untuk diretas atau dihack karena menggunakan 

sistem elektronik daninternet. 

2. Terdapat resiko data hilang karena kesalahan software. 

3. Uang yang disimpan pada uang elektronik akan hilang, jika 

menghilangkan kartu atau alat pembayaran uang elektronik 

tersebut. 

 

7. Teori Technology Acceptance Model (TAM) 

Pada tahun 1989 dikembangkan Technology Acceptance 

Model (TAM) dimana menjelaskan tentang penerimaan 

teknologi yang akan digunakanoleh pengguna teknologi, yang 

diadopsikan dari beberapa model untuk menganalisadan 

memahami faktor-faktor pengaruh diterimanyadpenggunaan 

teknologi baru.
28

 TAM dikembangkan menjadi suatu model 

untuk melihat diterimanya penggunaan teknologi komputer, 

yang mana penggunaan tersebut ditentukan oleh minat perilaku. 

Minat perilakudtersebut ditentukan dari sikap terhadap perilaku 

dan persepsi kemanfaatan. 

Persepsi terhadap kemanfaatan dan persepsi terhadap 

kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi sikap 

individu terhadap penggunaan teknologi itu sendiri, yang 

selanjutnya akan menentukan apakah individu tersebut memiliki 

minat untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam TAM, 

manfaat teknologi juga mempengaruhi persepsi kemudahan 

penggunaan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian 

selama individu merasa bahwa teknologi bermanfaat dalam 

tugasnya, mereka akan mengambil keputusan penggunaan 

terlepas apakah teknologi tersebut apakah mudah digunakan. 

Model TAM ini menunjukkan bahwa ada beberapa variabel 

yang berpengaruh pada keputusan pengguna tentang bagaimana 

dan kapan mereka akan menggunakan sebuah teknologi baru 

yang disajikan. Adapaun faktor penentu dasar penerimaan 

                                                     
28Priyankan Surendran, TechnologydAcceptancedModel: A Survey 

ofiLiteratur, (Bahrain: AMA 

International University, 2012), 175. 
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pengguna teknologi, yaitu:
29

 

a. Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) 

Persepsi kemanfaatan atau kegunaan diartikan sebagai 

probabilitas subjektif dari pengguna potensial yang 

menggunakan sistem aplikasi tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya. Kinerja yang dipermudah dapat menghasilkan 

keuntungan yang lebih baik dari segi fisik maupun nonfisik, 

seperti hasil yang diperoleh akan lebih cepat dan lebih 

memuaskan dibandingkan dengan tidak menggunakan 

produk tersebut. 

Kemanfaatan juga mempengaruhi kemudahan, namun 

tidak sebaliknya. Dikarenakan pengguna sistem akan 

memakai sistemijika bermanfaat,dbaik sistemditu mudah 

digunakan atautidak mudah digunakan. Ukuran persepsi 

kemanfaatan dirasakan meliputi peningkatan kinerja, 

produktivitas, manfaat secara keseluruhan, penghematan 

waktu, dan peningkatan kinerja pekerjaan.
30

 

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan 

untukmengukur persepsi kemanfaatan penggunaan uang 

elektronik,yaitu: 

1) Peningkatan efektifitas dalam penggunaan sistem 

Dalam penggunaan uang elektronik mampu 

meningkatkan efektifitas yang mana pengguna dengan 

mudah mengeluarkan sejumlah uang tunaiduntuk proses 

pembayaran yaitu cukup menyerahkanduang elektronik 

tersebut dan secara langsung nominal/jumlah uang 

elektronik akan berkurang sesuai nominal/jumlah yang 

seharusnya dibayarkan serta tercatat tanpa perlu 

                                                     
29 Fred D. Davis, Richard P. Bagozzi dan Paul R. Warshaw, “ User 

Acceptance of Computer Technology:AComparisonofTwoTheoriticalModels”, 

Journal of Management Science,Vol.35 No. 8, (1989), 

985.https://www.researchgate.net/profile/Richard_Bagozzi/publication/2274

46117_User_Acceptance_of_Computer_Technology_A_Comparison_of_Tw

o_Theoretical_Models/links/57c85fa208ae9d640480e014/User-Acceptance-

of-Computer-Technology-A-Comparison-of-Two-Theoretical-Models.pdf 
30 Moch. Suhir, Imam Suryadi, Riyadi, “Pengaruh Persespi Risiko, 

KemuadahandanManfaat tehadap Keputusan Pembelian Scara Online”, Jurnal 

Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Vol. 8, No. 1, (2014), 10. 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/355/0 
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kesusahan untuk memberikan kembalian. Efektifitas juga 

berhubungan dengan sejauh mana traksaksi pembayaran 

ini bisa memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

2) Keefisienan dalam transaksi pembayaran 

 Keefesienan uang elektronik ini yang berhubungan 

dengan meminimalisir pemborosan dan kerugian yang 

akan terjadi. 

3) Penggunaan sistem menambahkan tingkat produktifitas 

Kecepatan dan efektifitas merupakan dua hal yang sangat 

mempengaruhi  tingkat produktifitas individu 

Dengan hal tersebut, ia akan melakukan proses 

pembayaran dengan cepat dan efektif, tanpa perlu 

melakukan usaha yang lebih dalam bertransaksi, sehingga 

dapat melakukan hal lainnya selama proses transaksi 

tersebut berjalan. 

4) Kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran uang 

elektronik dapat memangkas waku transaksi dalam 

pembayaran yang sebelumnya memakan waktu lebih 

lama saat bertransaksi menggunakan uang tunai. 

Menurut Davis dalam buku Prof. Jugiyanto HM., 

MBA., Ph.D mengemukakan bahwa ada 6 indikator dari 

persepsi kemanfaatan yaitu : 

a) Membuat perkerjaan lebih mudah (work more 

quickly) 

Penggunaan teknologi dapat membuat pekerjaan 

menjadi lebih cepat dan menghemat waktu. 

b) Meningkatkan produktifitas (increase produktivity) 

Karena pekerjaan yang lebih cepat dengan 

menggunakan teknologi maka akan dapat 

meningkatkan produktivitas seseorang dalam bekerja. 

c) Kinerja pekerjaan (job performance) 

Karena penggunaan teknologi dapat meningkatkan 

produktivitas maka akan dapat membantu 

memperbaiki kinerja pekerjaan seseorang. 
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d) Efektif (effectiveness) 

Penggunaan teknologi lebih memberikan dampak 

yang positif terhadap pekerjaan atau aktivitas. 

e) Membuat aktivitas menjadi lebih mudah (makes 

jobeasier) 

Dengan menggunakan teknologi membuat aktivitas 

yang dilakukan seseorang menjadi mudah. 

f) Bermanfaat (useful) 

g) Penggunaaan teknologi meberikan manfaat membantu 

individu dalam kegiatannya.
31

 

b. Perceived Ease of Use (Kemudahan) 

kemudahan didasarkan pada sejauh mana pengguna 

mengharapkan sistem baru yang akan digunakan terbebas 

dari kesulitan. Kemudahan akan berdampak pada perilaku, 

yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan 

menggunakan sistem, maka semakin tinggi pula tingkat 

pemanfaatan teknologi tersebut. Kemudahaan penggunaan 

dibagi menjadi yaitu antara lain: 

1) Sistem mudah dimengerti 

Pengguna perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman 

bahwa layanan uang elektronik dapat diperoleh dari agen 

layanan keuangan digital maupun akses pribadi melalui 

telepon genggam. Kemudian, uang elektronik hanya 

dapat digunakan pada merchant yang bekerjasama 

dengan penerbit uang elektronik tersebut. 

2) Penggunaan yang praktis 

Penggunaan uang elektronik yang ditujukan untuk 

memudahkan pengguna harus memiliki keunggulan 

diantaranya nilai praktis. Untuk menggunakan uang 

elektronik syarat utamanya adalah adanya saldo dalam 

uang elektronik tersebut dan mesin untuk bertransaksi. 

Sehingga user hanya perlu menempelkan/ menggesekkan 

                                                     

   31Romadhotul Inayah, “ Pengaruh Persepsi Kemudahaan 

Penggunaan, Persepsi Kemanfaatan, Dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang 

Elektronik Pada Masyarakat Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto” (Skripsi IAIN 

Purwokerto,2020), 43. 
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uang elektronik yang dimiliki pada EDC tersebut. 

3) Sistem mudah digunakan 

Uang elektronik merupakan salah satu alternatif 

instrument pembayaran. Apabila pengguna ingin 

menggunakan uang elektronik, maka harus memiliki 

saldo yang cukup. Cara penggunaannya hanya perlu 

dengan menempelkan (tap) kartu ke mesin Electronic 

Data Capture (EDC) bagi uang elektronik yang berbasis 

chip, sedangkan untuk uang elektronik yang berbasis 

server cukup mengatur layanan sesuai yang diinginkan. 

Selanjutnya mesin EDC akan mengurangi 

nominal/jumlah saldo yang dimiliki sesuai dengan harga 

produk yang akan dibeli. 

4) Sistem mudah dijangkau 

Uang elektronik dapat digunakan pada merchant yang 

sudah berkerja sama dengan bank. Uang elektronik tentu 

sangat mudah dijangkau karena pengaplikasian uang 

elektronik banyakberkaitan dengan transportasi seperti 

Go-Jek, Grab, Tol, dan lain- lain. Selain itu, pengisian 

ulang saldo elektronik sangat mudah karena dapat 

dilakukan via bank, ATM, maupun via minimart 

(Alfamart dan Indomaret). 

Menurut Davis dalam buku Prof. Jugiyanto HM., 

MBA., Ph.D mengemukakan bahwa ada 6 indikator dari 

persepsi kemanfaatan yaitu : 

a) Mudah dipelajarai (easy of learn) 

Penggunaan sebuah teknologi mudah untuk 

dipelajari.Dalam penelitian ini maksudnya adalah 

bahwa cara penggunaan uang elektronik mudah untuk 

dipelajari. 

b) Mudah menjadi mahir/ trampil (easy to become 

skillful) 

Karena penggunaan teknologi mudah untuk dipelajari 

maka dapat membuat seseorang menjadi terampil 

dalam menggunakannya dan tidak mengalami 

kebingungan dalam penggunaannya. Hal tersebut 
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mengandung maksud bahwa karena penggunaan uang 

elektronik mudah dipelajari maka pengguna dapat 

dengan mahir menggunakannya dan tidak bingung 

dalam penggunaannya. 

c) Jelas dan dapat dipahami (clear and understandable) 

Cara penggunaan sebuah teknokogi dalam hal ini 

uang elektronik jelas dan dapat dengan mudah 

dipahami. Fitur yang tersedia jelas penggunaannya 

dan tidak bertele-tele. 

d) Mudah digunakan (easy to use) 

Sebuah teknologi dalam hal ini uang elektronik 

mudah untuk digunkan dalam melakukan transaksi 

pembayaran. 

e) Fleksibel (fleksible) 

Sebuah teknologi (uang elektronik) fleksibel untuk 

digunakan. 

Artinya dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. 

f) Dapat dikontrol (controllable) 

Penggunaan sebuah teknologi dapat dikontrol dan 

jarang melakukan kesalahan dalam penggunaannya.
32

 

c.  promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

suatu program pemasaran. Berapapun berkualitasnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Pada 

hakikatnya menurut Buchari Alma “ Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang merupakan 

aktivitaspemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan meningkatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya akan bersedia 

menerima, membeli dan loyal, pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”.
33

 

                                                     
32 Ibid., 42-43 
33Moch. Suhir, Imam Suryadi, Riyadi, “Pengaruh Persespi Risiko, 

KemuadahandanManfaat tehadap Keputusan Pembelian Scara Online”, Jurnal 

Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Vol. 8, No. 1, (2014), 57. 
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Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk serta  mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang perusahaan dalam bauran 

pemasarannya. Secara rinci tiga tujuan promosi tersebu 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menginformasikan (informing) dapat berupa: 

menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang 

baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan 

kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, 

menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh 

perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, mengurangi 

kekuatan atau kekhawatiran pembeli, dan membangun 

citra perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk 

membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke 

merek tertentu, mengubah presepsi pelanggan terhadap 

atribut produk, mendorong produk untuk belanja saat 

itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima 

kunjungan untuk wiraniaga (salesman). 

3) Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, 

mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 

menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap 

ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga 

agar ingatan produk pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

Meskipun secara umum bentuk-bentuk promosi 

memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut 

dapat dibedakan bedasarkan tugas-tugas khususnya. 

Beberapa tugugas khusus yang sering dibauran promosi 

yaitu mencakup 

a) Personal sellinng adalah komunikasi langsung(tatap 

muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

                                                                                                       
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/355/0 
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memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dalam bentuk pemahaman pelanggan 

terhadap peroduk sehingga mereka kemudian akan 

mencoba dan membelinya. 

b) Mass salling merupakan pendekatan yang 

menggunakan media komunikasi u tuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak ramai 

dan suatu waktu. Ada dua bentuk utama mass 

selling, yaitu periklanan dan publisitas. Periklanan 

merupan salah satu bentuk promosi yang paling 

banyak digunakan perusahaan dalam 

mempromosikan produknya. Iklan adalah bentuk 

komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada 

informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melaukan 

pembelian. AMA (Amerika Marketing Association) 

dalam Buchari Alma mendefinisikan iklan sebagai 

semua bentuk pembayaran untuk mempresentasikan 

dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara 

non personal oleh sponsor yang jelas. Sedangkan 

yang dimaksud periklanan adalah seluruh proses 

yang meliputi penyiapan iklan. Publisitas adalah 

bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan 

jasa secara non personal, yang mana orang atau 

organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk 

itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai 

berita yang terkandung dalam suatu produk untuk 

membentuk citra produk yang bersangkutan. 

Dibandingkan dengan iklan, publisitas mempunyai 

kredibilitas yang lebih baik, karena pembenaran 

(baik angsung maupun tidak langsung) dilakukan 

oleh pihak lain selain pemilik iklan. 

c) Promosi penjualan (sales promotion) adalah bentuk 

persuasi langsung melalui penggunaan berbagai 

insentif yang dapat diatur untuk merangasang 
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pembelian produk dengan segera dan meningkatkan 

jumlah barang yang dibeli pelanggan. Tujuan dari 

promosi penjualan sangat beraneka ragam. Melalui 

promosi penjualan perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk 

mencoba melalui proses pesaing, mendorong 

pelanggan membeli lebih banyak, menyerang 

aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impluse 

buying (pembelian tanpa rencana sebelumnya) atau 

mengupayakan kerja sama yang lebih erat dari 

pengecer. 

d) Hubungan masyarakat (public relations) merupakan 

upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan 

untuk mempengaruhi presepsi, opini, keyakinan, dan 

sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan 

tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

kelompok kelompok itu adalah mereka yang terlibat, 

mempunyai kepentingan dan dapat mempengaruhi, 

kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Kelompok-kelompok tersebut dapat terdiri atas 

karyawandan keluargannya, pemegang saham, 

pelanggan, khalayak/orang-orang yang tinggal 

disekitar organisasi, pemasok, perantara, 

pemerintah, serta media massa. Kegiatan publik 

relations meliputi hal-hal berikut: press relations, 

product publicity, corporate comminication, 

lobbiying, dan counselling. 

e) Direct marketing adalah sistem pemasaran yang 

bersifat interaktif, yang memanfaatkan beberapa 

media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur 

atau transaksi disembarang lokasi. Dalam direct 

marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung 

pada konsumen individual, dan tujuan agar pesan-

pesan tersebut ditanggapi konsumen yang 

bersangkutan, baik melalui telpon, pos atau dengan 

datang langsung ke tempat pemasar. Teknik ini 
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berkembang sebagi respon terhadap 

demasifikasi(pengecilan) pasar, dimana semakin 

banyak ceruk pasar (market niche) dengan kebutuan 

dan pilihan yang sangat individual. 

f) Word of mouth pentingnya penyerahan (greater 

importance of reerral) dan komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) merupakan salah satu ciri 

khusus dari promosi dalam bisnis jasa. Pelanggan 

seringkali memperlihatkan dengan teliti penyerahan 

jasa dan kemudian menceritakan pengalamannya 

kepada pelanggan potensial lainnya. Mereka yang 

senang dapat memberikan masukan pada penyediaan 

jasa dan pada kenyataannya beberapa bisnis 

khususnya dsidierikan untuk menawarkan jasa 

seperti itu. Penelitian atas rekomendasi perseorangan 

melelui word of mouth menjadi salah satu sumber 

yang penting, dimana orang yang menyampaikan 

rekomendasi secara perorangan sering kali lebih 

disukai sebagai sumber informasi.  

g) Pelanggan memiliki harapan yang nyata pertama 

kali mereka memutuskanuntuk membeli, peklanggan 

memulai interaksi dengan penyedia jasa dan 

menemukan kualitas teknik dan fungsional dari jasa 

yang ditawarkan. Sebagai hasil dari pengalaman dari 

interaksi dan menilai kualitas jasa tadi, pelanggan 

dapat menjadi tertarik atau dapat pula tidak kembali 

lagi positif atau negatifnya komunikasi word of 

mouth akan berpengaruh pada luasnya pengguna 

lainnya. 

 

8. Pengertian Keputusan Penggunaan uang elektronik 

Menurut Schiffman dan Kanuk keputusan adalah suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang 

konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus 

memiliki pilihan alternatif. 

Keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran 

tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab 



33 
 

 

 

pertanyaan apa yangharus diperbuat guna mengatasi masalah 

tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif  

 Pengambilan keputusan konsumen adalah proses 

pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua perilaku atau lebih, dan memilih salah satu di 

antaranya  

 “Consumer buyer behavior refers to the buying behavior of 

final consumers – individuals and households that buy goods 

and services for personal consumption”, pengertian tersebut 

dapat diartikan bahwa perilaku keputusan pembelian mengacu 

pada perilaku pembelian akhir dari konsumen, baik individual 

maupun rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi. 

 Orang yang mengambil keputusan harus mempunyai satu 

pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Bila seseorang 

dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menggunakan atau tidak 

menggunakan, maka dia ada dalam posisi membuat keputusan. 

Berbagai macam keputusan mengenai aktifitas kehidupan sering 

kali harus dilakukan konsumen setiap saat. Konsumen 

melakukan keputusan setiap saat atau setiap periode tanpa 

menyadari bahwa dia sudah mengambil keputusan. 

 

9. Proses pengambilan keputusan 

Secara umum, menurut Kotler dan Keller tahapan dalam 

proses pengambilan keputusan ada lima, diantaranya : 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pengenalan dimulai ketika pembeli mengenali 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat 

dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para 

pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari 

sejumlah konsumen. Mereka kemudian dapat menyusun 

strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. 

Motivasi konsumen perlu ditingkatkan sehingga pembeli 

potensial memberikan pertimbangan yang serius. 
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b.  Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan 

terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. 

Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut 

mempelajari merek-merek yang bersaing beserta fitur merek 

tersebut. Perusahaan juga harus mengidentifikasi merek-

merek lain dalam perangkat pilihan konsumen, sehingga ia 

dapat merencanakan daya tarik bersaing yang tepat. 

c.   Evaluasi Alternatif 

Konsep dasar akan membantu kita memahami proses 

evaluasi konsumen.Pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-

masingproduk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat 

yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

d.   Keputusan Penggunaan 

Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk 

preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan. Konsumen juga dapat membentuk niat untuk 

menggunakan merek yang paling disukai. Dalam beberapa 

kasus, konsumen bisa mengambil keputusan untuk tidak 

secara formal mengevaluasi setiap merek. Dalam kasus lain, 

fakor- faktor yang mengintervensi bisa mempengaruhi 

keputusan final. 

e.   Perilaku Pasca Penggunaan 

Setelah penggunaan, konsumen mungkin mengalami 

ketidaksesuaian karena memerhatikan fitur-fitur tertentu 

yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang 

menyenangkan tentang merek lain, dan akan selalu siaga 

terhadap informasi yang mendukung keputusannya. 

Komunikasi pemasaran harus memasok keyakinan dan 

evaluasi yang mengukuhkan pilihan konsumen dan 

membantu dia merasa nyaman dengan merek. 

Menurut Heu at al dalam skripsi Salekha Yaumil 

Sarah mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator 

dalam minat penggunaan uang elektronik: 
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1) Niat menggunakan 

Konsumen yang memiliki minat akan memiliki niat 

untuk menggunakan produk ataupun jasa yang 

ditawarkan. 

2) Kecenderungan untukmenggunakan 

Seseorang yang berminat akan memiliki 

kecenderungan untuk menggunakan produk atau jasa 

yang ditawarkan. 

3) Prediksi untuk menggunakan di masa depan 

Seseorang yang benar-benar memiliki 

minatpenggunaan jika saat ini belum memiliki 

kesempatan untuk menggunakan suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan maka ia akan berencana untuk 

menggunakannya di waktu yang akan datang. 

4) Niat untuk menggunakan dimasa depan 

Seseorang yang memiliki minat yang kuat akan 

sesuatu hal tentu akan berusaha mewujudkannya di masa 

depan. Termasuk dalam penggunaan uang elektronik, 

orang yang saat ini telah menggunakan uang elektronik 

akan tetap melanjutkan penggunaan uang elektronik di 

masa yang akan datang. Dan jika saat ini belum 

menggunakan maka individu tersebut akan berniat 

menggunakan uang elektronik di masa yang akan 

datang.
34

 

 

10. Teori Konsumsi dalam perspektif hukum islam 

a.  Pengertian konsumsi 

Di dalam ilmu ekonomi, konsumsi yaitu 

membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan 

manusia seperti makanan, pakaiaan, perumahan, barang-

barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, 

kebutuhan pribadi maupun keluarga lainnya, dan 

sebagaianya. Dimana keinginan manusia itu tidak terbatas 

                                                     

 34Inayah, “ Pengaruh Persepsi Kemudahaan Penggunaan, Persepsi 

Kemanfaatan, Dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada 

Masyarakat Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto”, 53. 
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dan tidak akan pernah dapat dikenyangkan.
35

 Menurut 

Samuelson, konsumsi diartikan sebagai kegiatan 

menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. 

Dimana dalam memenuhi kebutuhan manusia membutuhkan 

suatu kegiatan konsumsi baik dalam bentuk barang maupun 

jasa. 

  Dengan seiringnya pertumbuhan manusia tersebut 

akan mempengaruhi dalam kebutuhan yang dimilikinya.
36

 

Oleh karena itu, Islam mengajarkan kesederhanaan, kontrol 

diri dan kehati-hatian dalam membelanjakan kekayaan yang 

dimiliki. Faktor yang menentukan terhadap besar kecilnya 

jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. 

Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran 

yang dikeluarkan.
37

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Adapun hal-hal yang berpengaruh seperti konsumen 

dalam mengambil kepuusan pembelian menurut Sutisna 

seperti dibawah ini
38

: 

1) Konsumen individual. Yaitu pilihan individu didalam 

pemilihan suatu produk dipengaruhi oleh selera, 

kebutuhan, persepsi terhadap karakteristik merek, kondisi 

demografis, life style, dankarakteristik kepribadian 

individu. 

2) Lingkungan yang mempengaruhi konsumen. 

3) Strategi pemasaran, semakin strategi yang diterapkan 

perusahaan bagus, maka sedikit bayak akan 

mempengaruhi kepeutusan konsumen dalam pembelian. 

                                                     
35Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia Group 2012), 137. 
36Jenita dan Rustam, “Konsep Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Islam” 

, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), 75-76, 

http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v2i1.69. 
37Dani Fardani, Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi 1a, (Bandung: Angkasa, 

2004), 1. 
38Juhari, “Perspektif Produk, Harga, Promosi, dan Merek dalam 

Keputusan Pembelian Smartphone Samsung”, Journal of Applied Business and 

Economics, Vol. 4 No. 4, (2018), h.292- 293, 

http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i4.2675 
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5.   Konsumsi dalam perspektif islam 

Perspektif merupakan cara menggambarkan suatu benda 

pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat 

oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan 

tingginya); sudut pandang, pandangan.
39

 

Dalam menjalankan kewajiban manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia itu dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yangmembawa 

manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.
40

 

Pada hakikatnya konsumsi merupakan kegiatan 

mengeluarkan sesuatu dengan maksud untuk memenuhi 

kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan 

kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal 

tidak berlebihan, yaitutidakmelampaui batas yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas 

makanan maupun minuman yang dihalalkan sebagaimana 

dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat 31yang 

berbunyi: 

                   

               
 

 “hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan janganlah 

berlebihan sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai hal yang 

berlebih-lebihan.” (Q.S. Al- A’Raf :31). Tujuan konsumsi 

dalam Islam bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan 

(maslahah). Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan 

dari al-maqasidus-shari’ah.
41

 Konsep utilitas sangat subjektif 

(menurut pandangan/perasaan sendiri)karena bertolak belakang 

                                                     
39Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 152. 
40Kurniati, “ Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 6, No. 1, (2016),45,  

http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2016.6(1).%25p. 
41Al-maqasidus-shari’ah adalah tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan 

hukum. 
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pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep maslahah 

relatif lebih objektif (mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa 

dipengaruhi pendapat/pandangan pribadi) karena bertolak pada 

pemenuhan kebutuhan atau needs.
42

 

 

11. Akad uang elektronik dalam perspektif islam 

a. Penerbitan dan pengisian nilai uang elektronik dalam 

perspektif ekonomi islam 

Dalam penerbitan uang elektronik terdapat pihak-

pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik 

terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara 

kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir. 

Penerbit menempatkan posisi paling penting dalam 

hubungan antar penyelanggara uang elektronik tersebut, baik 

dilihat dari sisi kebijakan bank sentral karena penerbit 

sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat 

pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara 

karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapatkan 

keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Akad yang 

terbangun dari hubungan antara penyelenggara uang 

elektronik dapat menggunakan akad Ijarah, dimana pihak-

pihak memberikan jasa/ sewa dimungkinkan untuk 

mendapat ujroh atas pelayanan jasa atau sewa yang 

diberikannya. 

 

                                                     
42Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqasshid Al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004), 165. 



39 
 

 

 

Keterangan: 

1) Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan sistem atau jaringan yang digunakan oleh 

penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan 

penyelenggara penyelesaian akhir dalam transaksi uang 

elektronik. Dalam hal ini principal dimungkinkan 

mendapat imbalan (ujroh) atas penggunaan sistem atau 

jaringan yang dikelolanya. 

2) Penyelenggara kliring atau penyelenggara penyelesaian 

akhir adalah pihak yang melakukan peperhitungan hak 

dan kewajiban masisng-masing penerbit dan acquirer 

serta bertanggung jawab untuk melekukan penyelesaian 

akhir (settlement) atas hak dan kewajiban keuangan 

masing-masing tersebut dalam rangka transaksi uang 

elektronik. Karena itu penyelenggara kliring, atau 

penyelenggara penyelesaian akhir dimungkinkan dapat 

memperoleh imbalan (ujroh) atas pelayanan jasa yang 

diberikan tersebut. 

3) Hubungan yang terjadi antara penerbit dan acquirer 

adalah semata mata hubungan bisnis yang tiap pihak 

bertindak serta sendiri-sendiri untuk kepentingan tertentu. 

Hubungan antara penerbitdan acquirer sama halnya 

dengan hubungan antara penerbit dan pedagang. Karena 

acquirer adalah pihak yang berkerjasama dengan 

pedagangyang dapat memperoses data uang elektronik 

yang menampung dana hasil penukaran uang lektronik 

yang dilakukan pedagang kepada penerbit. 

Pada saaat penerbitan dan pengisian ulang dilakukan 

dengan cara pemegang menyetorkan terlebih dahulu 

sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung kepada 

penerbit maupun melalui agen agen penerbit atau pendebitan 

rekening di bank, dan nilai uang dibayarkan tersebut 

kemudian dimasukan menjadi nilai uang elektronik dalam 

media uang elektronik. Dalam proses penerbitan dan 

pengisian ulang ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu 
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penerbit, pemegang uang elektronik, agen agen penerbit 

uang elektronik.
43

 

b. Akad dalam transaksi uang elektronik 

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena 

memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual 

beli barang. Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan 

uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai 

alat pembayaran kepada pemegang, bagi pedagang tersebut 

nilai uang yang berpindah dari media elektronik yang 

dimiliki oleh pemegang keterminal penampungan nilai uang 

elektronik milik pedagang, apapun nilai satuan dalam media 

uang elektronik tersebut pada dasarnya nilai uang yang pada 

waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk 

uang tunai (cash).
44

 Berdasarkan pada fatwa tentang uang 

elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017, dalam fatwa 

ini ada akad antara penerbit dengan pemegang uang 

elektronik yaitu akad wadiah dan qardh. Sedangkan akad 

antara penerbit dan penyelenggara uang elektronik 

menggunakan akad ijarah. 

1) Akad Wadi’ah 

Wadiah berasal dari akar kata Wada’a yang sinonimnya 

tarakala, artinya meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga 

dinamakan wadi’ah, karena suatu barang tersebut 

ditinggalkan di sisi orang yang dititipi. Dari definisi 

yang dikemukakan oleh para ulama mahzabtersebut 

dapat diambil intisari bahwa wadi’ah adalah suatu akad 

antara dua orang (pihak) dimana pihak pihak pertama 

menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga 

barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa 

imbalan. 

 

                                                     
43M Rizky Wady Abdulfattah, dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang 

Elektronik Dalam Prespektif Islam”, jurnal ekonomi dan perbankan Syariah, vol. 6, 

no. 1, 2018, 93, https:// doi.org/10.46899/jeps. v6i1.89 
44 Veithal Rivai,dkk, Bank and Financial Institution Management (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada,2001), h.1361 
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2) Akad Ijarah 

Ijarah adalah akad yang memberikan hak milik atas 

manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu 

dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijarah atau 

sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan 

imbalan. Dengan demikian objek sewa menyewa adalah 

mandfaat atas suatu barang (bukan barang). 

3) Akad  Qardh 

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain 

dari mal mitsili untuk kemudian dibayar atau 

dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh 

adalah suatu perjanjian yang khusus untuk 

menyerahkan harta (mal mitsili) kepada orang lain 

untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang 

diterimanya. 

Pemberian fatwa tersebut, DSN bertugas dan 

mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang 

menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha 

perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa dan 

kegiatan usaha sehingga terdapat kesesuaian antar produk, 

jasa dan kegitan usaha yang dikeluarkan oleh bank yang 

meleksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip 

syariah dengan prinsip syariah. Untuk mengeluarkan sebuah 

fatwa , Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah fatwea 

yang akan menganalisis permasalahan yang akandifatwakan 

dengan merujuk Al-Qur’an, Hadist dan pendapat empat 

imam mahzab, serta pendapat ulama terdahulu. Secara 

hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat 

karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai 

sanksi. Sebelum dituangkan kedalam peraturan, sulit untuk 

dilaksanakan. Karena itu sudah seharusnya Fatwa DSN 

dinaikan statusnyadan dikukuhkan menjadi minimal 

setingkat peraturan Bank Indonesia.
45

 

                                                     
45 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah Indonesia 

Implementasi dan Aspek Hukum  (Jakarta: Citra Adya Bakti, 2009), h.77 
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c. Transaksi pembayaran uang eketronik dalam perspektif 

islam  

Transaksi pembayaran adalah fungsi utama pada 

media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan 

pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang 

elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaranuang 

elektronik yang sesuai dengan prinsipsyariah harus ada akad 

yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi 

dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran. 

1) Akad antara pemegang dan pedagang  

Transaksi yang dilakukan antara pemegang uang 

elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual 

beli tunai.pembayaran uang elektronik sama dengan 

hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan 

menggunakan uang tunaiu, karena pada dasarnya antara 

uang elektronik dengan uang tunai terdapat kesamaan 

fungsi sebagai alat pembayaran. 

2) Prinsip Syariah dalam transaksi pembayaran uang 

elektronik 

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik 

terdapat prinsip-prinsip Syariah yang harus diterapkan 

pada media uang elektronik Syariah, Produk uang 

elektronik yang sesuai pada prinsip syariah terhindar dari 

transaksi transaksi yang dilarang atau diharamkansalah 

satunya ribawi, yang berpedoman dengan Al-Qur’an dan 

Hadist. Karena islam sebagai agama yang sangat detail 

mengatur segala hal yang merupakan konsep manusia 

yang didukung dan universal yang baik dalam hubungan 

antara kepada sang pencipta (HabluminAllah) dan antara 

sesama manusia (Hablumminannas). Pada aktivitas 

transaksi muamalah dikatakan hal setidaknya jika tidak 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a) Tidak mengandung Maysir 

Maysir yaitu transaksi yang didalamnya mengandung 

unsur perjudian, untung- untungan atau spekulatif 

yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronikharus 

didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang 
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menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, 

tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung 

maysir. Menurut pasal 2 Undang Undang No. 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Maysir yaitu 

transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 

yang tidak pasti dan bersifat pada untung-untungan. 

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, 

maisir adalah transaksi yang mengandung perjudian, 

untung-untungan atau spekulatif tinggi. 

b) Tidak mengandung Israf  

Uang elektronik pada dasarnya sebagai alat 

pembayaran retail atau mikro mikro agar terhindar 

dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam 

konsumsi maka dilakukan pembatasan dalam jumlah 

nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai 

transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. 

c) Tidak digunakan uantuk transaksi objek haram 

Uang elektronik sebagai alat pembayaran transaksi 

objek yang mengandung unsur haram dan maksiat. 

Yaitu barang yang dilarang digunakan atau barang 

haram.
46

 

 

12. Ekonomi islam 

a. Definisi ekonomi islam 

Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara 

tentang ibadah secara vertical kepada Allah SWT. 

Melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan 

termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun 

atas dasar-dasar dan tatanan Al- Qur,an dan Sunnah 

Rasulullah SAW. Kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi 

Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi islam 

adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang 

situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan 

bisa saja mengalami perubahan. 

                                                     
46 Ibid, 95. 
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Ekonomi islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang 

dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau 

menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-

sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga 

menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, 

oleh karenanya aktivitas produksi hendaknya berorientasi 

pada kebutuhan masyarakat luas. Adapun ekonomi islam 

menurut para ahli: 

1) Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi islam 

adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai islam, 

Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi 

islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan 

lengkap yang didasarkan empat bagian nyata dari 

pengetahuan, yaitu Al-Qur,an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 

2) Selain Muhammad Abdul Manan, Hasanuz Zaman juga 

mengungkapkan tentang pengertian ekonomi islam. 

Ekonomi islam merupakan pengetahuan, aplikasi dan 

aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam 

permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk 

memberikan kepuasan pada manusia. Tidak hanya itu 

ekonomi islam juga memungkinkan mereka untuk 

melakukan kewajiban mereka kepada Allah SWT dan 

masyarakat. 

3) Monzer Khaf juga mengungkapkan tentang pengertian 

ekonomi islam. Bahwa ekonomi islam adalah bagian dari 

ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. 

Dalam arti kajian ekonomi islam ini tidak dapat berdiri 

sendiri tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam 

terhadap ilmu-ilmu Syariah dan pendukungnya. Bagi 

yang lintas keilmuan termasuk didalamnya terhadap 

ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis; seperti 

matematika, statistic, logika, dan ushul fiqh. 

b. Prinsip-prinsip ekonomi islam 

Prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi islam dapat 

dirangkum dengan empat prinsip, yaitu: 
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1) Tauhid  

Prinsip tauhid melahirkan prinsip prinsip yang 

menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat 

ketika seseorang menegaskan dan menyembah Allah 

SWT. Hal itu akan berimplikasi pada adanya niat yang 

tulus bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan adalah 

dalam rangka beribadah kepada Allah SWT karena pada 

dasarnya segala sesuatu bersumber serta kesudahaannya 

berakhir pada Allah SWT. 

2) Keadilan dan keseimbangan  

Prinsip keadilan merupakan landasan untuk 

menghasilkan seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi 

sehingga berdampak positif bagi pertumbuhan dan 

pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan 

masyarakat. Prinsip keseimbangan mencerminkan 

kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, 

pertumbuhan dan pendistibusian dan antara pendapatan 

kaum yang mampu dan yang kurang mampu. 

3) Kehendak bebas 

Ajaran islam berkeyakinan bahwa Allah SWT memiliki 

kebebasan mutlak dalam berkhendak, begitupun dengan 

manusia yang memiliki hak untuk memilih apa yang akan 

diperbuatnya bahkan dalam mengambil pekerjaan atau 

memanfaatkan kekayaannya, setiap orang diberi 

kebebasan untuk melakukan apa yang ia sukai. Namun 

demikian manusia yang baik adalah manusia yang 

mampu menggunakan kebebasannya itu dalam rangka 

penerapan tauhid dan keseimbangan dalam hidupnya. 

4) Tanggung jawab 

Dalam prinsip ekonomi islam kebebasan yang diberikan 

pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam 

mengambil pekerjaan apapun untuk memanfaatkan 

kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap 

bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi 

pilihannya.
47

 

                                                     
47Muhammad Turmudi, “produksi dalam perspektif ekonomi islam”, jurnal 
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c. Karakteristik ekonomi islam  

Ajaran islam yang rahmatan lilalamin tentunya akan 

melahirkan sistem perekonomian yang rahmatan lilalamin 

pula, oleh karenanya karakteristik ekonomi islam mencakup 

aspek normative, idealis, dedukatif serta historis, empiris, 

induktif. Karakteristikekonomi islam tersebut antara lain:
48

 

1) Rabbaniyah Mashdar (bersumber dari Allah SWT) 

Ekonomi islam merupakan ajaran yang bersumber dari 

Allah SWT. Dimana kegiatan ekonomi yang diajarkan 

adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan 

diantara masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup 

dalam kesejahteraan dunia dan akhirat. 

2) Rabbaniyah al-Hadf (bertujuan untuk Allah SWT) 

Ekonomi islam juga bertujuan untuk Allah SWT. 

Sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu 

ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia 

untuk membina hubungan dengan Allah SWT. Islam 

mensyariatkan agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT. Tidak mendzolimi orang 

lain dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua 

umat manusia. 

3) Al- Raqabah Al-Mazdujah (control di dalam dan di luar) 

Ekonomi islam menyertakan pengawasan yang melekat 

bagi semua manusia yang dimulai dari diri masing-

masing sebagai leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. 

Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar yang melibatkan 

institusi, Lembaga ataupun seorang pengawas. 

4) Al- Jam’u bayna al-Tsabat wa al- murunah 

(penggabungan antara yang tetap dan yang lunak) 

Islam membolehkan manusia untuk beraktivitas ekonomi 

sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan 

larangan yang sudah ditetapkan,yang sebagian besar 

berakibat pada kerugian orang lain.  

                                                                                                       
pemikiran islam, vol.18, (2017), 35, http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.1528 

48Ibid, 39 
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5) Al- Tawazun bayna al-maslahah wa al-fard wa al-

jama’ah (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan 

masyarakat). 

Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi islam 

bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan 

sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai yang 

berawal dari ketercapaian kesejateraan masing-masing 

individu dalam suatu golongan masyarakat. 

6) Al- tawazun baynaal-madiyah wa al-rukhiyah 

(keseimbangan materi dan spiritual) 

Islam memotivasi manusia untuk mencari rezeki dan 

memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan bukan untuk 

berlebih-lebihan dalam rangka mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, karena allah menyandingkan seseorang 

berprilaku berlebih-lebihan (mubadzir) dengan setan 

sebagai saudaranya. 

7) Al – waqi’iyah (realistis) 

Ekonomi islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam 

masyarakat serta mengadopsi segala sistem yang ada 

dengan menghilangkan unsur keharaman yang ada di 

dalamnya. 

8) Al- Alamiyyah (universal) 

Ekonomi islam merupakan ajaran universal yang dapat 

dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun memiliki arti 

tujuan win-win solution yang dapat dideteksi dengan 

tersebarnya kemaslahatan diantara manusia dan 

meniadakan kerusakan dimuka bumi. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang 

merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

metode kuantitatif.
49

 Dalam penelitianada hipotesis alternatif dan 

                                                     
49 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 65. 
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hipitesis nol/nihil. Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan adanya 

hubungan atau signifikasi hubungan antara variabel independen 

(X) dan variabel dependen (Y). Hipotesis nol/nihil (Ho) memiliki 

bentuk dasar atau memiliki steatment yang menyatakan tidak 

adanya hubungan antara variabel x dan variabel Y. Berdasarkan 

kajian teoritis dan empiris maka hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap keputusan penggunaan 

uang elektronik. 

Menurut Bailey et.al (2017) perceived usefulness mengacu 

pada sejauh mana konsumen percaya memperoleh keuntungan 

(misalnya kenyamanan atau penyederhanaan pembayaran) 

untuk pembayaran lewat seluler akan sama halnya dengan 

bentuk pembayaran lainnya, hal ini menunjukkan bahwa 

menggunakan layanan uang elektronik menjadikan tugas 

mereka menjadi efektif dan efisien sehingga tetap nyaman 

menggunakan uang elektronik tanpa harus membawa uang tunai 

pada saat melakukan pembayaran hal ini dikemukakan oleh 

Anjelina 2018. Berdasarkan QS.Al-Anbiya: 80 menunjukkan 

bahwa penciptaan alat-alat baru atau teknologi hendaknya 

memberikanmanfaat kepada manusia.  

                      

       

 “Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat 

baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. 

Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?” (Q.S Al-Anbiya : 80) 

Allah juga berfirman dalam QS. As-Shad: 27 dan QS. Ali-

Imran: 191 bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti 

memberikan manfaat terhadap umat manusia.  
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“ Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa 

yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan 

orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu 

karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S As-Shad : 27). 

                         

                    
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 

duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya 

Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; 

Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.S 

Al- Imron: 191).Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ana Fitriana dan Irawan Wingdes menunjukkan bahwa 

perceived usefulness berpengaruh terhadap minat penggunaan 

layanan uang elektronik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani 

yang menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh 

secara signifikan dan positif mempengaruhi minat penggunaan 

uang elektronik. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marcellina dan Raisa 

Pratiwi (2018) yang menyebutkan bahwa persepsi kemanfaatan 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaane-money.
50

 

Ho: tidak terdapat pengaruhantara persepsi kemanfaatan 

terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis 

server dikalangan mahasiswa. 

Ha: terdapat pengaruhantara persepsi kemanfaatan terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik berbasis server di 

kalangan mahasiswa.  

                                                     

 50Inayah, “ Pengaruh Persepsi Kemudahaan Penggunaan, Persepsi 

Kemanfaatan, Dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada 

Masyarakat Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto” (Skripsi IAIN Purwokerto,2020), 

63. 
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2. Pengaruh kemudahan terhadap keputusan penggunaan uang 

elektronik berbasis server. 

Berdasarkan QS. Al-A’la: 8 menunjukkan bahwa Islam 

adalah agama yang mudah tidak mempersulit umatnya, 

Termasuk dalam menggunakan teknologi. Islam membolehkan 

umatnya untuk menggunakan teknologi selama penggunaannya 

diperuntukkan untuk hal-hal yang benar, tidak merusak dan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut 

Amijayakemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu 

semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan 

menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan 

teknologi hal ini dikemukakan oleh Genady (2019) . Artinya 

jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem teknologi 

yang baru mudah untuk digunakan maka seseorang tersebut 

cenderung akan menggunakannya.Sebaliknya jika seseorang 

merasa bahwa suatu sistem teknologi yang baru sulit dan tidak 

mudah untuk digunakan maka dia akan enggan menggunakan 

teknologi baru tersebut. Hal inisesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Singgih Priambodo dan Bulan Prabawani 

yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan uang 

elektronik. Namun penelitian yang dilakukan oleh Meyriliana 

Purba, Samsir, dan Kasman Arifin (2020) menyebutkan bahwa 

secara parsial persepsi kemudahan penggunaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk 

menggunakan kembali aplikasi OVO.
51

 

Ho: tidak terdapat pengaruhantara persepsi kemudahan 

penggunaan terhadap keputusan penggunaan uang 

elektronik berbasis server dikalangan mahasiswa. 

Ha: terdapat pengaruh antara persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis 

server dikalangan mahasiswa. 

 

                                                     

 51Inayah, “ Pengaruh Persepsi Kemudahaan Penggunaan, Persepsi 

Kemanfaatan, Dan Promosi Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada 

Masyarakat Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto”, 64. 
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3. Pengaruh promosi terhadap keputusan penggunaan 

uangelektronik. 

 Promosi adalah suatu komunikasi yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk memberikan informasi mengenai 

produk, meyakinkan dan mempengaruhi calon konsumen 

untuk menggunakan produk yang ditawarkan tersebut. 

Tujuan utama dari promosi adalah untuk memberi informasi, 

menarik perhatian calon konsumen, mempengaruhinya 

untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Akhila Pai H (2018) menyebutkan bahwa promosi berupa 

potongan harga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan uang 

elektronik. Sedangkan menurut penelitian Fitriani Latif dan 

Dirwan (2020) menunjukkan bahwa variabel kemudahan 

dan kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan uang digital, sedangkan 

variabel promosi tidak signifikan mempengaruhi keputusan 

penggunaan uang digital. Secara simultan, kemudahan, 

promosi, dan kemanfaatan berpengaruh secara bersama-

sama terhadap keputusan penggunaan uangdigital.
52

 

Ho: tidak terdapat pengaruhantara promosi terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik berbasis server 

di kalangan mahasiswa. 

Ha: terdapat pengaruh antara promosi terhadap keputusan 

penggunaan uang elektronik. 

  

                                                     
 52Ibid, 64-65. 
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