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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM PEMBAYARAN 

NON TUNAI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD 

(QRIS) DALAM MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri  

Raden Intan Lampung) 

 

     Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembagan uang 

dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas 

ekonomi yang dilakukan oleh individu atau instansi didalam 

masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

sistem pembayaran non tunai Quick Response Indonesia Standard  

(QRIS) efektif dalam mempengaruhi inklusi keuangan?, apakah 

sistem pembayaran non tunai Quick Response Indonesia Standard 

(QRIS) efisien dalam mempengaruhi inklusi keuangan? Dan 

bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran  non tunai 

Quick Response Indonesia Standard (QRIS) dalam mempengaruhi  

inklusi keuangan menurut perspektif ekonomi Islam? Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem 

pembayaran non tunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) 

dalam mempengaruhi inklusi keuangan menurut perspektif ekonomi 

Islam. Penelitian ini dilakukan di UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2020. 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan ouput SPSS ver.22 bahwa nilai signifikasi dari 

variabel efektivitas memperoleh 0,101 > 0,05. Selanjutnya hasil 

perhitungan melihat dari nilai t hitung <  t tabel yaitu 1,657 < 1,985, dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya variabel 

efektivitas tidak mempunyai pengaruh dalam inklusi keuangan. Maka 
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besar kecilnya efektivitas tidak mempengaruhi inklusi keuangan pada 

objek penelitian mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020. 

Sedangkan,  nilai signifikasi dari variabel efisiensi memperoleh 0,00 ≤ 

0,05. Selanjutnya hasil perhitungan dengan melihat nilai t hitung ≥ t tabel 

yaitu 7.627  ≥ 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima, yang artinya variabel efisiensi mempunyai pengaruh 

dalam inklusi keuangan. Artinya semakin tinggi tingkat efisiensi 

sistem pembayaran non tunai quick response Indonesian standard 

maka akan mempengaruhi inklusi keuangan. Dalam uji simultan (Uji 

F) diperoleh nilai Fhitung ≥ Ftabel yaitu 197,293 ≥ 3,09. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel 

independen (efektivitas dan efisiensi)  sistem pembayaran non tunai 

quick response indonesian standard  berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen yaitu inklusi keuangan. Dalam perspektif 

ekonomi Islam, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi yaitu mengerjakan segala 

pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang 

membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Efektivitas dan 

efisiensi sistem pembayaran non tunai quick response Indonesian 

standard (QRIS) berpengaruh dan mendorong mereka untuk yakin  

menggunakan QRIS untuk transaksi keuangan dalam kegiatan sehari-

hari, sehingga hal tersebut berpengaruh dalam meningkatkan inklusi 

keuangan karena pada tahun 2019 berdasarkan data Strategi Nasional 

Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) bahwa tingkat inklusi keuangan 

syariah mengalami penurunan dari 11,1% menjadi 9,1%, sedangkan 

indikator yang sama pada lembaga keuangan konvensional sudah 

mencapai 76,19%. Dalam hal tersebut Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI) dan industri sistem pembayaran di Indonesia yang 

telah mendukung penuh implementasi QRIS sebagai inovasi dalam 

sistem pembayaran yang juga turut meningkatkan inklusi keuangan. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, efisiensi, inklusi keuangan 
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ABSTRACT 

 

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM PEMBAYARAN 

NON TUNAI QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD 

(QRIS) DALAM MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN 

MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri  

Raden Intan Lampung) 

 

The payment system cannot be separated from the development of 

money in its function to complete transactions of various economic 

activities carried out by individuals or institutions in society. The 

formulation of the problem in this study is whether the Quick 

Response Indonesia Standard (QRIS) non-cash payment system is 

effective in influencing financial inclusion?, Is the Quick Response 

Indonesia Standard (QRIS) non-cash payment system efficient in 

influencing financial inclusion? And how is the effectiveness and 

efficiency of the Quick Response Indonesia Standard (QRIS) non-cash 

payment system in influencing financial inclusion according to the 

perspective of Islamic economics? This study aims to determine the 

effectiveness and efficiency of the Quick Response Indonesia Standard 

(QRIS) non-cash payment system in influencing financial inclusion 

according to an Islamic economic perspective. This research was 

conducted at UIN Raden Intan Lampung Batch 2020. 

This study uses a quantitative approach. The population in this 

study were students of UIN Raden Intan Lampung Batch 2020. 

Sampling was carried out using a purposive sampling technique with 

a sample size of 100 people. The data collection technique used is a 

questionnaire while the data analysis technique used is multiple linear 

regression analysis. 

Based on the output of SPSS ver.22, the significance value of the 

effectiveness variable is 0,101 > 0,05. Furthermore, the results of the 

calculation see the value of t count < t table which is 1,657 < 1,985, it can 

be concluded that H0 is accepted and H1 is rejected, which means that 

the effectiveness variable has no influence on financial inclusion. So 

the size of the effectiveness does not affect financial inclusion in the 
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research object of UIN Raden Intan Lampung students in 2020. 

Meanwhile, the significance value of the efficiency variable is 0.00≤ 

0.05. Furthermore, the results of the calculation by looking at the 

value of t count ≥ t table is 7.627 ≥1.985. So it can be concluded that H0 

is rejected and H1 is accepted, which means that the efficiency 

variable has an influence on financial inclusion. This means that the 

higher the efficiency level of the Indonesian standard quick response 

non-cash payment system, the greater the impact on financial 

inclusion. In the simultaneous test (F test) the value of Fcount ≥ Ftable is 

197.293 ≥ 3.09. So it can be concluded that H0 is rejected and H1 is 

accepted, which means that the independent variables (effectiveness 

and efficiency) of the Indonesian standard quick response non-cash 

payment system have a simultaneous effect on the dependent variable, 

namely financial inclusion. In the perspective of Islamic economics, 

effectiveness is the ability to choose the right goals or the right tools 

for achieving the goals that have been set. While efficiency is doing all 

the work that is useful and leaving work that wastes time and is not 

useful. The effectiveness and efficiency of the quick response 

Indonesian standard (QRIS) non-cash payment system has an effect 

and encourages them to believe in using QRIS for financial 

transactions in their daily activities, so that this has an effect on 

increasing financial inclusion because in 2019 based on data from the 

Indonesian National Financial Literacy Strategy (SNLKI) that the 

level of Islamic financial inclusion has decreased from 11.1% to 

9.1%, while the same indicator for conventional financial institutions 

has reached 76.19%. In this regard, the Indonesian Payment System 

Association (ASPI) and the payment system industry in Indonesia have 

fully supported the implementation of QRIS as an innovation in the 

payment system that also increases financial inclusion. 

 

 Keywords: Effectiveness, efficiency, financial inclusion 
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MOTTO 

 

                         

                          

     

 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

 (Q.S An-Nisa Ayat 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami  skripsi ini, maka 

perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Supaya tidak 

terjadi kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami 

sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar 

dapat memiliki kesatuan pemahanan dan penafsiran yang 

sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu, “Efektivitas dan 

Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response 

Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi 

Keuangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Maka terlebih 

dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang terdapat 

pada judul tersebut, yaitu: 

1. Efektivitas 

Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata efektif berkaitan dengan kata 

efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil 

dan berlaku.
1
 Dari kata tersebut efektif bisa dibilang 

sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. 

Namun dalam pengertian umum lainnya, Efektif adalah 

sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan terget 

yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan 

efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil 

untuk dicapai. 

 

 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta, 2008). 
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2. Efisiensi  

Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata efisien yang diartikan melakukan 

pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas 

dengan cermat, dan berdaya guna.
2
 Pengertian umum 

menjelaskan efisien adalah usaha yang mengharuskan 

penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan 

memuaskan.  

3. Sistem Pembayaran Non Tunai 

Sistem pembayaran non tunai merupkan suatu sistem 

pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang 

tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau 

bilyet giro (BG) dan berupa pembayaran elektronik 

berbasis kartu yang dapat menggati peranan uang kartal.
3
 

4. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) 

QRIS (QR Code Indonesian Standard) adalah standar 

QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran 

Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
4
 

5. Inklusi Keuangan  

Inklusi keuangan  merupakan sebuah proses untuk 

menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan 

penggunaan sistem keuangan formal oleh para pelaku 

ekonomi. Inklusi keuangan itu sendiri menyediakan jasa 

keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan 

pembayaran pada tingkat  harga yang mampu dibayar oleh 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ayu Nursari et al., “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah 

Uang yang Diminta Masyarakat”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8 No. 3 

(2019), hal. 169–82, https://doi.org/10.23960/jep.v8i3.46. 
4 Bank Indonesia, “QR Code Indonesian Standard (QRIS)”, n.d. 
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seluruh pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi 

berpendapatan rendah. 
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang multi 

dimensi/interdisiplin, komperensif dan saling terintegrasi 

meliputi ilmu islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Al-Hadis, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan 

pengalaman manusia).
6
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, 

maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

adalah analisis untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi 

Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian 

Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 

 

B. Latar Belakang 

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari 

perkembagan uang dalam fungsinya untuk menyelesaikan 

transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh 

individu atau instansi didalam masyarakat. Instrumen dan 

sistem pembayaran yang digunakan unuk menyelesaikan 

transaksi perekonomian mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu sesuai dengan perkembagan peradaban masyarakat dan 

teknologi informasi yang berawal dari sistem barter.
7
 

Adapun yang dimaksud dengan barter adalah secara 

sederhana Prof. Komaruddin merumuskan secara sederhana 

                                                           
5 Khairul Anwar, “Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia”, 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unsyiah, Vol. 2 No. 3 (2017), hal. 454–62,. 
6 Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, Pengantar Islamic Economics 

Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, ed. Edhy Rustan, (2 ed.) (Makasar: 

Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2014). 
7 Simorangkir Iskandar, Pengantar kebanksentralan Teori dan Praktik di 

Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). 
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bahwa barter jika dalam perekonomian itu barang ditukar 

dengan barang.
8
 Definisi lain tentang barter adalah suatu 

sistem pertukaran anatara barang dengan barang atau barang 

dengan jasa atau sebaliknya.
9
 Lalu setelah penggunaan sistem 

barter keluarlah sistem penggunaan emas sebagai alat 

pembayaran sebelum penggunaan uang kertas digagas. 

Perihal dalam Alquran dan Hadis mengenai emas dan 

perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata 

uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang 

disimpan. Misalnya dalam Q.S At-Taubah/9:34 disebutkan: 

                        

                   

                      

        

 “..Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani 

benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka Beritahukanlah 

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 2 siksa yang 

pedih,..”  

Pada awalnya penggunaan emas sangat populer 

dikarenakan nilai emas yang tidak pernah berubah. Hingga 

menimbulkan pro dan kontra saat terjadinya peralihan 

                                                           
8 Komaruddin, Uang Di Negara Sedang Berkembang, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1991), tersedia pada about:blank (1991). 
9 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012). 
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penggunaan emas ke uang kartal yang berupa uang logam dan 

uang kertas. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat 

pertukaran barang dan jasa. Menurut Mandala, uang 

merupakan asset yang paling likuid di antara seluruh asset 

yang ada dalam perekonomian. Suatu aset dikatakan likuid 

bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, 

biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif 

stabil.
10

 

Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum 

diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan 

jasa serta kekayaan berharga lainnya dan juga sebagai 

pembayaran utang atau sebagai alat penunda pembayaran. 

Pada awalnya, uang kertas dibuat oleh satu negara sebesar 

nilai emas yang mereka miliki dan uang kertas dijamin dengan 

emas. Namun saat ini, jumlah uang kertas yang beredar tidak 

lagi didasarkan jaminan emas tetapi tergantung oleh variabel 

ekonomi negara masing-masing. Uang yang telah dikenal 

sejak berabad-abad lalu, merupakan pengakuan manusia 

sebagai suatu proses budaya yang berakulturasi secara 

tunggal, artinya bahwa terciptanya proses peniruan dari satu 

suku bangsa ke suku bangsa lain tanpa klaim hak cipta, 

sehingga dengan media uang, tercipta interaksi ekonomi 

antara bangsa dengan bahasa yang mudah di ukur.
11

 

Uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai 

warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna.  Uang 

tersebut mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu 

kegiatan barter dan kebutuhan terhadap uang. Tetapi akibat 

negatif dari uang yaitu adanya pemalsuan dan penurunan nilai 

mata uang, asal usul uang, klasifikasi uang dan standar 

                                                           
10 Mandala Manurung Dkk, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter : Kajian 

Konstekstual Indonesia, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

2004). 
11 Ibid. 
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moneter, riba, perdagangan uang dan pertukaran mata uang 

serta menimbun uang.
12

 

Penggunaan uang kartal oleh masyarakat secara 

umum lebih banyak digunakan untuk keperluan bertransaksi 

dengan nominal kecil (retail). Namun demikian, penggunaan 

uang kartal disamping memiliki kemudahan juga memiliki 

kendala dalam hal efisiensi dan biaya pengelolaan yang relatif 

mahal. Meskipun uang tunai masih sangat diminati oleh 

masyarakat, pada dasarnya memiliki beberapa resiko maupun 

kelemahan yaitu sifat fisiknya yang tidak mudah dibawa, 

membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk memindahkan. 

Menyimpan dan menghitungnya. Memiliki resiko keamanan 

dari kehilangan, pencurian atau perampokan, serta resiko uang 

palsu. Sehingga salah satu inovasi yang terjadi yaitu 

munculnya alat pembayaran uang elektronik dengan 

menggunakan perkembangan teknologi informasi sehingga 

hal tersebut membantu pertumbuhan ekonomi digital dan 

percepatan inklusi keuangan  pada suatu negara.
13

 

Sebagai contoh salah satu bentuk pengimplementasian 

antara teknologi informasi dengan percepatan inklusi 

keuangan  yaitu dengan adanya sistem pembayaran atau 

transaksi yang dilakukan secara non tunai.  Sistem 

pembayaran non tunai atau yang disebut juga sebagai uang 

elektronik, saat ini berkembang dengan teknologi sistem yang 

semakin maju dari tahun ke tahun membuat pengguna dan 

penyedia jasa sistem pembayaran uang elektronik terus 

meningkatkan sistem pembayaran agar lebih mudah 

digunakan oleh para konsumen. Bentuk – bentuk inovasi pada 

                                                           
12 Adib Fachri, Muhammad Iqbal Fasa, Syamsul Hilal, Ahmad Wahyu 

Hidayat, Dwi Noviatul Zahra, “Kontroversi Pendekatan Teori Uang: Perspektif 

Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional”, Al Amwal, Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 123–

38,. 
13 Mandala Manurung Dkk, Loc.Cit. 
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sistem pembayaran non  tunai adalah kartu debit / ATM , 

kartu kredit ,wesel, cek, bank account dan uang elektronik.
14

  

Bertumbuhnya penggunaan uang elektronik dalam 

transaksi keuangan, bahkan sangat siginifikan dalam 5 tahun 

terakhir. Data terbaru Bank Indonesia (BI) menunjukkan, 

jumlah uang elektronik beredar sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah Uang Elektronik Beredar 

Tahun Jumlah 

Instrumen 

2016 51,204,580 

2017 90,003,848 

2018 167,205,578 

2019 292,299,320 

2020 432,281,380 

Sumber: www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-

keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx 

 

Dari data uang elektronik beredar yang menunjukkan 

trend peningkatan, Tingginya angka penggunaan uang 

elektronik untuk pembayaran non- tunai disebabkan 

banyaknya produk uang elektronik yang diterbitkan berupa 

kartu e – money yang berbasis chip dan berbasis server, 

seperti bank account dan aplikasi e- wallet yang terdiri atas 

OVO, GoPay, Dana, Doku serta LinkAja. Oleh karena itu, 

bank-bank sentral didunia saat ini mendorong penggunaan 

instrumen pembayaran non tunai, selain karena relatif lebih 

aman juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem 

pembayaran karena transaksi bersifat lebih murah, cepat dan 

                                                           
14 Anggi Mardiyono et al., “Integrasi QRIS pada Aplikasi Donasi Elektronik 

Berbasis Web di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Teknologi Informatika dan 

Komputer, Vol. 7 No. 1 (2021), hal. 146–55,. 



 
 

 
 

8 

mudah sehingga lebih dapat meningkatkan produktifitas 

perekonomian negara.
15

 

Dengan beragamnya aplikasi e-wallet yang tersedia, 

menyebabkan para penjual harus menyediakan beberapa 

layanan kode QR sebanyak jumlah aplikasi dompet digital 

yang tersedia untuk dapat dipindai oleh masing-masing 

aplikasi tersebut. Sedangkan, dengan banyaknya kode QR 

yang disediakan oleh penjual menyebabkan konsumen 

memiliki kerepotan sendiri  atau kurangnya efektivitas dan 

efisiensi untuk melakukan pemindaian kode QR, karena syarat 

serta ketentuan masing-masing kode QR yang berbeda-beda. 

Pada umunya, inovasi yang diciptakan pada metode 

pembayaran e-wallet yakni menggunakan kode QR Teknologi 

kode QR dianggap sebagai cara yang inovatif dan dapat 

memberi kemudahan dalam berbagai kegiatan sistem yang ada 

karena memberikan kecepatan pendataan. Keunggulan yang 

dimiliki kode QR diantaranya adalah penyimpanan dan 

pemanfaatan data yang akurat serta keunggulan fisik yang 

dapat bertahan lama. Dengan memperhatikan keunggulan dan 

efisiensi dari kode QR tersebut, maka Bank Indonesia 

membuat standar kode QR sebagai teknologi yang digunakan 

dalam metode pembayaran.
16

 

Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia resmi 

merilis standar untuk penggunaan kode QR Indonesia dengan 

nama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). 

QRIS merupakan kode QR yang dikembangkan oleh regulator 

bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang 

bertujuan untuk memperlancar sistem pembayaran digital 

secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, serta 

mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Karena QRIS 

merupakan satu kode QR yang disediakan untuk semua jenis 

                                                           
15 Agung Edi Rustanto dan Iis Kartini, “Efektivitas Pembayaran Non Tunai 

Pada Umkm Daerah Aliran Sungai Citarum”, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 8 No. 2 

(2019), hal. 1, https://doi.org/10.34127/jrlab.v8i2.302. 
16 Ibid. 
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transaksi pembayaran digital. Merchant yang selalu 

menyediakan banyak kode QR dari berbagai penerbit ketika 

pelaggan ingin bertransaksi non tunai merupakan latar 

belakang diluncurkannya kanal pembayaran ini. Penggunaan 

QRIS ini dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi pembayaran 

yang telah terinstall di smartphone dan terhubung dengan 

koneksi internet. Aplikasi-aplikasi yang dimaksud ialah e-

wallet (dari penerbit perbankan maupun non perbankan) yang 

digunakan sebagai instrumen pembayaran berbasis server 

yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. 
17

 

QRIS (QR Code Indonesian Standard) adalah sistem 

pembayaran yang berbasis shared delivery channel yang 

digunakan untuk menstandarisasi transaksi pembayaran yang 

menggunakan QR Code. Sistem tersebut diperintis oleh Bank 

Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). 

Standar Internasional EMV Co (Europe MasterCard Visa) 

digunakan sebagai standard dasar dalam penyusunan QRIS. 

Standar ini digunakan untuk mendukung interkoneksi dan 

interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, antar 

negara sehingga dapat bersifat terbuka.
18

 

Pembayaran dengan metode QRIS ini sangat 

didukung dengan keberadaan telepon pintar yang sudah 

dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Smartphone sendiri 

saat ini sudah menjadi sebuah barang dengan tingkat 

kebutuhan tinggi yang penting bagi setiap orang. Menurut 

data survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa pada tahun 

2019 - 2020 terdapat 196,71 juta (73,7%) pengguna internet di 

Indonesia dari 266,91 juta jumlah penduduk Indonesia. Data 

                                                           
17 Risma Arum Azzahroo dan Sri Dwi Estiningrum, “Preferensi Mahasiswa 

dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard ( QRIS ) sebagai 

Teknologi Pembayaran”, Jurnal Manajemen Motivasi, Vol. 17 (2021). 
18 Hutami A Ningsih et al., “Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan 

Penggunaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang 

Elektronik ( QRIS ) Pada Mahasiswa”, Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol. 4 No. 1 

(2021). 
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survei APJII 2019 - 2020 mengungkapkan juga bahwa salah 

satu perangkat yang sering digunakan untuk terhubung dengan 

internet adalah smartphone, sebesar 95,4% setiap hari 

digunakan. 
19

 Dengan berkembangnya penggunaan internet 

melalui smartphone, ,membuat instrumen pembayaran non 

tunai yang berbasis server lebih banyak digunakan di 

masyarakat. 

Pada penelitian Josef Evan Sihaloho, Atifah 

Ramadani, dan Suci Rahmayanti, yang mengkaji bagaimana 

penerapan QRIS pada pedagang UMKM di Medan, dan 

memaparkan peranan, kendala, dan pendapatan UMKM 

dengan adanya QRIS sehingga mengindikasikan bahwa QRIS 

mempunyai manfaat bagi para pedagang UMKM.
20

 

Selanjutnya dalam penelitian Eris Tri Kurniawati, 

Idah Zuhroh, dan Nazaruddin Malik (2021), Sasaran dari 

aplikasi QRIS ini adalah untuk para pelaku ekonomi 

khususnya yang didominasi oleh generasi milenial 

(mahasiswa) yang menuntut segala aspek dalam 

kehidupannya agar  menjadi lebih mudah,cepat dan aman 

dalam bertransaksi menggunakan QR Qode.
21

 

Implementasi QRIS di Indonesia tidak hanya berlaku 

pada para pedagang yang sudah memiliki skala usaha besar 

saja, namun mahasiswa yang berperan sebagai merchant yang 

memiliki bisnis dengan skala kecil dapat menggunakan QRIS 

ini sebagai metode pembayaran karena murah dan universal 

yang berarti merchant cukup memiliki satu akun yang bisa 

menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP, sedangkan 

mahasiswa sebagai pengguna tidak perlu membawa dompet 

                                                           
19 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Laporan Survei Internet 

APJII 2019 – 2020”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Vol. 2020 

(2020), hal. 1–146, tersedia pada https://apjii.or.id/survei (2020). 
20 Josef Evan Sihaloho, “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response 

Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, Jurnal Manajemen 

Bisnis, Vol. 17 No. 2 (2020),  
21 Eris Tri Kurniawati et al., “Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai 

Melalui Aplikasi QR Code Indonesian Standard ( QRIS ) Pada Kelompok Milenial”, 

Studi Kasus Inovasi Ekonomi, Vol. 05 No. 01 (2021). 
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untuk melakukan transaksi, cukup dengan smartphone dan 

jaringan internet mereka bisa bertransaksi, serta tidak perlu 

 ribet  untuk melakukan pembayaran saat membeli barang, 

makanan, dan kebutuhan lainnya karena cukup dengan 

menggunakan satu sistem pembayaran yakni QR Code 

Indonesian Standard (QRIS).  Hal ini karena para 

penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) seperti Ovo, 

Dana, dan Shoope telah menggunakan QRIS sehingga 

mahasiswa tidak perlu lagi harus mendownload bermacam-

macam QR (Quick Response) code lagi untuk melakukan 

pembayaran seperti sebelumnya. Oleh karena itu, dengan 

adanya QRIS, maka mahasiswa yang mempunyai satu QR 

code dari PJSP bisa digunakan untuk transaksi pembayaran ke 

merchant atau pedagangan ke PJSP lain yang sudah 

terintegrasi QRIS. 

Bagaimanapun efektivitas dan efisiensi dalam 

transaksi pembayaran merupakan daya tarik tersendiri bagi 

pengguna atau pelanggan. Hal tersebut membuat penulis 

menggunakan variabel efektivitas dan efisiensi dalam 

penelitian ini karena baik efektivitas dan efisiensi memiliki 

arti yang berbeda yaitu efektivitas merupakan suatu usaha 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai 

jangka waktu serta hasil yang diharapkan, sedangkan efisiensi 

merupakan suatu ketetapan atau kesesuaian ketika 

mengerjakan sesuatu. Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk  melakukan 

penelitian mengenai “Efektivitas dan Efisiensi Sistem 

Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian 

Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan 

Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan penyimpangan antara 

yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara 

teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan 
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pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.  Sehingga, 

dari uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah di 

penelitian ini adalah 

1. Uang tunai masih sangat diminati oleh masyarakat, 

namun memiliki beberapa resiko maupun kelemahan 

yaitu sifat fisiknya yang tidak mudah dibawa, 

membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk 

memindahkan. Menyimpan dan menghitungnya. 

Memiliki resiko keamanan dari kehilangan, pencurian 

atau perampokan, serta resiko uang palsu.  

2. Dengan beragamnya aplikasi e-wallet yang tersedia, 

menyebabkan para penjual harus menyediakan beberapa 

layanan kode QR sebanyak jumlah aplikasi dompet 

digital yang tersedia untuk dapat dipindai oleh masing-

masing aplikasi tersebut. Sedangkan, dengan banyaknya 

kode QR yang disediakan oleh penjual menyebabkan 

konsumen memiliki kerepotan sendiri  atau kurangnya 

efektivitas dan efisiensi untuk melakukan pemindaian 

kode QR, karena syarat serta ketentuan masing-masing 

kode QR yang berbeda-beda. 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, 

Perlu kiranya dibatasi agar hasilnya akurat dan tidak bias. 

Serta pembahasannya lebih spesifik dan lebih mendalam. 

Selain itu keterbatasan waktu, ilmu dan dana yang dimiliki 

oleh peneliti juga menjadi salah satu aspeknya. Maka peneliti 

membatasi penelitian ini kepada mahasiswa/i Universitas 

Islam Raden Intan Lampung   hanya membahas mengenai 

Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai 

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Perspektif Islam. 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

      Dalam penelitian ini akan akan difokuskan masalah 

Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesia 
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Standard (QRIS). Sub-Fokus penelitian ini akan membahas 

tentang  Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non 

Tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah sistem pembayaran non tunai Quick Response 

Indonesia Standard (QRIS) efektif dalam mempengaruhi 

inklusi keuangan? 

2. Apakah sistem pembayaran non tunai Quick Response 

Indonesia Standard (QRIS) efisien dalam mempengaruhi 

inklusi keuangan? 

3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran  

non tunai Quick Response Indonesia Standard (QRIS) 

dalam mempengaruhi  inklusi keuangan menurut 

perspektif ekonomi Islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka terdapat beberapa tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan yaitu: 

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran non tunai Quick 

Response Indonesia Standard (QRIS) efektif dalam 

mempengaruhi inklusi keuangan. 

2. Untuk mengetahui sistem pembayaran non tunai Quick 

Response Indonesia Standard (QRIS) efisien dalam 

mempengaruhi  inklusi keuangan. 

3. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem 

pembayaran non tunai Quick Response Indonesia 
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Standard (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi keuangan 

menurut perspektif ekonomi Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  

khasanah  ilmu pengetahuan kepada para akademisi 

yang membahas mengenai efektivitas dan efisiensi 

sistem pembayaran non tunai Quick Response 

Indonesia Standard (QRIS) dalam mempengaruhi 

inklusi keuangan menurut perspektif ekonomi Islam. 

b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga 

sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah dibidang 

metode pembayaran non tunai. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu sebagai bahan 

referensi guna menambah dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan tentang efektivitas dan 

efisiensi sistem pembayaran non tunai Quick 

Response Indonesia Standard (QRIS) dalam 

mempengaruhi inklusi keuangan menurut perspektif 

ekonomi Islam, serta diharapkan mampu menjadi 

sumber pembelajaran dan informasi dalam penelitian 

dikemudian hari sehingga diperoleh hasil penelitian 

yang lebih baik. 

b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai 

sumber informasi, bahan pertimbangan dan acuan 

dalam mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem 

pembayaran non tunai Quick Response Indonesia 

Standard (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi 

keuangan menurut perspektif ekonomi Islam.  
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H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Untuk mendukung permasalahan terhadap 

pembahasan, peneliti berusaha mencari literature dan 

penelitian terdahulu (prior research) yang masih relavan 

terhadap objek permasalahan penelitian saat ini. Selain itu, 

yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah 

menolak adanya plagiarism atau mencontek secara utuh hasil 

karya tulis orang lain. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kode 

etik dalam penelitian ilmiah sehingga diperlukannya 

eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang 

relavan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, 

posisi penelitian, dan sebagai teori pendukung untuk 

menyusun konsep berfikir dalam penelitian.  

Berdasarkan hasil eksplorasi penelitian-penelitian yang 

relavan, maka peneliti menemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang relavan dengan penelitian ini. Meskipun 

terdapat persamaan dalam pembahasan, namun penelitian ini 

masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu: 

1. Hutami A. Ningsih, Endang M. Sasmita, dan Bida Sari, 

dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Manfaat, 

Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko 

Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik 

(QRIS) Pada Mahasiswa” 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui 

pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan persepsi risiko terhadap keputusan 

menggunakan uang elektronik berbasis QRIS pada 

mahasiswa UPI Y.A.I. Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan studi kausal dengan pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik 

accidental sampling sebanyak 65 responden. 

Hasil Penelitian yaitu Persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko memiliki 
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kontribusi sebesar 72,9 % terhadap keputusan 

menggunakan uang elektronik berbasis QRIS pada 

mahasiswa UPI Y.A.I. Jakarta, sisanya 27,1% dijelaskan 

oleh variabel lainnya di luar model penelitian. Hasil dari 

uji t disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menggunakan uang elektronik berbasis QRIS. 

Berdasarkan uji ANOVA, F-hitung diperoleh sebesar 

54.836 lebih besar dari F– tabel (2.76), disimpulkan 

bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan persepsi risiko berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan menggunakan uang 

elektronik berbasis QRIS pada mahasiswa UPI Y.A.I. 

Jakarta. 

2. Oktoviana Banda Saputri, dengan judul penelitian 

“Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick 

Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat 

Pembayaran Digital”
22

 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui 

preferensi atau minat masyarakat terhadap pemberlakuan 

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) oleh 

Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai alat 

transaksi pembayaran digital. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah kuesioner dengan skala 

Likert dan pengolahan data menggunakan regresi logistik 

biner (regresi logit).  

Hasil Penelitian yaitu secara simultan seluruh faktor 

persepsi memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen 

menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran 

digital, sedangkan berdasarkan hasil pengujian individual, 

faktor persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat penggunaan QRIS, sedangkan faktor 

                                                           
22 Oktoviana Banda Saputri, “Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan 

Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital”, 

Journals of Economics and Business Mulawarman, Vol. 17 No. 2 (2020) ,. 
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persepsi lainnya diperoleh hasil berpengaruh tidak 

signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan 

QRIS. Hal ini sesuai dengan hasil odd ratio bahwa 

kecenderungan atau peluang persepsi kemanfaatan 

mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan 

QRIS sebesar 99,549 kali. 

3. Nabilah Aulia dan I Ketut Suryanawa, dengan judul 

penelitian “Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Kemudahan 

Penggunaan Pada Minat Penggunaan Quick Response 

Code dalam Transaksi Keuangan”
23

 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui untuk 

mengetahui pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi 

kemudahan penggunaan pada minat mahasiswa Akuntansi 

FEB Universitas Udayana dalam menggunakan QR Code 

dalam transaksi keuangan. Penelitian ini termasuk 

kedalam penelitian Kuantitatif dengan sampel sejumlah 

294 mahasiswa. Teknik penentuan sampel adalah 

sampling incidental. 

Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh langsung 

antara persepsi kemudahan penggunaan pada persepsi 

kegunaan dan juga terdapat pengaruh langsung antara 

persepsi kemudahan penggunaan pada minat penggunaan. 

Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil tidak terdapat 

pengaruh langsung antara persepsi kegunaan pada minat 

penggunaan dan tidak terdapat pengaruh antara persepsi 

kemudahan penggunaan pada minat penggunaan melalui 

persepsi kegunaan sebagai pemediasi. 

4. Anggi Mardiyono, Ariawan Andi Suhandana, dan 

Rahmanita Vidyasari, dalam penelitiannya yang berjudul 

                                                           
23 Nabilah Aulia dan I Ketut Suryanawa, “Pengaruh Persepsi Kegunaan dan 

Kemudahan Penggunaan Pada Minat Penggunaan Quick Response Code dalam 

Transaksi Keuangan”, e-Jurnal Akuntansi, Vol. Vol. 28 No (2019),  
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“Integrasi QRIS pada Aplikasi Donasi Elektronik 

Berbasis Web di Masa Pandemi”
24

 

Tujuan penelitiannya adalah Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan tentang integrasi Quick Response 

Code Indonesian Standard (QRIS) dengan aplikasi donasi 

elektronik sebagai alat penggalangan infak di lingkup 

masjid binaan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota 

Depok. Penelitian ini termasuk kedalam pnelitian 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang 

diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap pemasukan masjid 

di Kota Depok dan para Kiyai yang sering berdakwah di 

lingkungan masjid. Aplikasi ini dikembangkan berbasis 

web yang menyediakan fitur infak bagi masyarakat yang 

akan berdonasi ke masjid tanpa harus memasukkan uang 

ke dalam kotak infak di masjid. Aplikasi ini memfasilitasi 

pembayaran elektronik dengan mengintegrasikan QRIS 

pada saat akan melakukan transaksi elektronik. QRIS juga 

dapat langsung dipindai dari laman web secara langsung 

tanpa harus dicetak. Hasil dari pindai pada aplikasi ini 

akan membaca rekening nomor tujuan dari pengelola 

masjid. 

5. Oktoviana Banda Saputri, dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Swot Transformasi Digital Transaksi 

Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Inklusi 

Keuangan”
25

 

Tujuan penelitiannya  untuk mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di empat area 

penguatan transformasi elektronifikasi transaksi keuangan 

pemerintah daerah, yaitu penguatan kebijakan, SDM, 

                                                           
24 Anggi Mardiyono et al., Loc.Cit. 
25 Oktoviana Banda Saputri, “Analisis Swot Transformasi Digital Transaksi 

Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan”, Vol. 17 No. 3 

(2021), hal. 482–94,. 
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infrastruktur serta sinergi dan koordinasi. Kebijakan 

pemerintah yang memberlakukan pembatasan interaksi 

sosial di tengah meluasnya wabah Covid-19, telah 

memaksa masyarakat untuk beralih ke tren transaksi 

digital. Momentum tersebut, telah meningkatkan kuantitas 

kegiatan pembayaran non tunai di hampir seluruh layanan 

publik, termasuk keuangan. Kegiatan elektronifikasi pada 

setiap transaksi menjadi salah satu strategi pemerintah 

dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan pada 

tahun 2024 sebesar 90%. 

Hasil penelitian yaitu berdasarkan pemetaan terhadap 

faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) menggunakan matriks 

analisis SWOT, diperoleh hasil analisis berada pada 

Kuadran I, artinya dari faktor internal dan eksternal yang 

dimiliki dan dihadapi. strategi yang harus 

diimplementasikan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif. Dalam 

implementasinya membutuhkan tiga faktor utama, yaitu 

pertama, faktor dukungan pemerintah pusat dan adanya 

komitmen pemerintah daerah. Kedua, faktor kemampuan 

internal pemerintah daerah tercermin pada ketersediaan 

SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian yang 

dibutuhkan. Ketiga, faktor daya guna yaitu 

implementasinya mampu memberikan manfaat bagi setiap 

elemen yang menggunakan, baik dari kalangan 

pemerintah, pihak ketiga maupun bagi masyarakat secara 

luas. 

6. Nindi Anindya Putri, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode 

QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/PADG/2019 

Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response 

Code untuk Pembayaran di Kota Semarang”. 
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     Tujuan penelitiaanya untuk mengetahui mengenai 

pelaksanaan penggunaan QR Code untuk sistem 

pembayaran, pelaksanaan penggunaan QRIS di Kota 

Semarang dan pengawasan transaksi QRIS yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 

(PJSP). 

     Hasil penelitian yaitu penggunaan media pembayaran 

elektronik terbesar di tahun 2017 adalah penggunaan 

smartphone, sehingga uang elektronik berbasis server 

kedepannya akan semakin berkembang dengan terus 

meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia 

dibandingkan dengan uang elektronik berbasis kartu dan 

penggunan QRIS tidak efektif hal tersebut karena proses 

yang lama dalam perizinan sampai dengan dicetaknya 

layout desain, perlunya edukasi ulang dan kurangnya 

kesadaran pedagang (merchant) untuk mengurangi 

penggunaan uang tunai membuat tidak efektifnya 

pelaksanaan penggunaan QRIS 

Tabel 1.2 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

N

O 

Penelitian 

Terdahulu 

Hasil 

Penelitian 

Perbandingan 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1.  Pengaruh 

Persepsi 

Manfaat, 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan, 

Dan 

Persepsi 

Risiko 

Persepsi 

manfaat, 

persepsi 

kemudahan 

penggunaan, 

dan persepsi 

risiko memiliki 

kontribusi 

sebesar 72,9 % 

a. Persamaa

n 

1) Terletak 

pada 

pembahasan 

mengenai 

Quick 

Response 

Indonesian 
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Terhadap 

Keputusan 

Menggunak

an Uang 

Elektronik 

(QRIS) Pada 

Mahasiswa 

terhadap 

keputusan 

menggunakan 

uang elektronik 

berbasis QRIS 

pada 

mahasiswa UPI 

Y.A.I. Jakarta, 

sisanya 27,1% 

dijelaskan oleh 

variabel 

lainnya di luar 

model 

penelitian. 

Hasil dari uji t 

disimpulkan 

bahwa ketiga 

variabel bebas 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

menggunakan 

uang elektronik 

berbasis QRIS. 

Berdasarkan uji 

ANOVA, F-

hitung 

diperoleh 

sebesar 54.836 

lebih besar dari 

F– tabel (2.76), 

disimpulkan 

bahwa persepsi 

manfaat, 

Standard 

(QRIS). 

2) Persamaan 

selanjutnya 

terletak pada 

metode 

penelitian 

yang diambil 

merupakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif. 

b. Perbedaan 

Pada penelitian 

Hutami A. 

Ningsih, Endang 

M. Sasmita, dan 

Bida Sari 

berfokus untuk 

mengetahui 

pengaruh persepsi 

manfaat, persepsi 

kemudahan 

penggunaan, dan 

persepsi risiko 

terhadap 

keputusan 

menggunakan 

uang elektronik 

berbasis QRIS 

pada mahasiswa 

UPI Y.A.I. Jakarta 
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persepsi 

kemudahan 

penggunaan, 

dan persepsi 

risiko 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap 

keputusan 

menggunakan 

uang elektronik 

berbasis QRIS 

pada 

mahasiswa UPI 

Y.A.I. Jakarta. 

 

 

2.  Preferensi 

Konsumen 

Dalam 

Menggunak

an Quick 

Response 

Code 

Indonesia 

Standard 

(QRIS) 

Sebagai Alat 

Pembayaran 

Digital 

secara simultan 

seluruh faktor 

persepsi 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

preferensi 

konsumen 

menggunakan 

QRIS sebagai 

alat transaksi 

pembayaran 

digital, 

sedangkan 

berdasarkan 

hasil pengujian 

individual, 

faktor persepsi 

kemanfaatan 

a. Persamaa

n 

1) Terletak 

pada 

pembahasan 

mengenai 

Quick 

Response 

Indonesian 

Standard 

(QRIS). 

2) Persamaa

n selanjutnya 

terletak pada 

metode 

penelitian 

yang diambil 

merupakan 
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memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap minat 

penggunaan 

QRIS, 

sedangkan 

faktor persepsi 

lainnya 

diperoleh hasil 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap minat 

konsumen 

dalam 

menggunakan 

QRIS. Hal ini 

sesuai dengan 

hasil odd ratio 

bahwa 

kecenderungan 

atau peluang 

persepsi 

kemanfaatan 

mempengaruhi 

minat 

konsumen 

dalam 

menggunakan 

QRIS sebesar 

99,549 kali. 

 

metode 

penelitian 

kuantitatif. 

b. Perbedaan 

Pada Oktoviana 

Banda Saputri 

berfokus untuk 

mengetahui 

preferensi atau 

minat masyarakat 

terhadap 

pemberlakuan 

Quick Response 

Code Indonesia 

Standard (QRIS) 

oleh Bank 

Indonesia pada 

tanggal 1 Januari 

2020 sebagai alat 

transaksi 

pembayaran 

digital. 

3. Pengaruh 

Persepsi 

Kegunaan 

Hasil penelitian 

Nabilah Aulia 

dan I Ketut 

a. Persamaa

n 

1) Persamaanny
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dan 

Kemudahan 

Penggunaan 

Pada Minat 

Penggunaan 

Quick 

Response 

Code dalam 

Transaksi 

Keuangan 

Suryanawa 

adalah 

diketahui 

bahwa terdapat 

pengaruh 

langsung antara 

persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

pada persepsi 

kegunaan dan 

juga terdapat 

pengaruh 

langsung antara 

persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

pada minat 

penggunaan. 

Dalam 

penelitian ini 

juga diperoleh 

hasil tidak 

terdapat 

pengaruh 

langsung antara 

persepsi 

kegunaan pada 

minat 

penggunaan 

dan tidak 

terdapat 

pengaruh 

antara persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

a terletak 

pada 

pembahasan 

mengenai 

Quick 

Response 

Indonesian 

Standard 

(QRIS). 

2) Penelitian ini 

termasuk 

dalam 

penelitian 

Kuantitatif. 

b. Perbedaan  

1) Perbedaannya 

dalam 

penelitian 

saudara 

Nabilah 

Aulia dan I 

Ketut 

Suryanawa 

adalah pada 

penelitian ini 

terfokus 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

persepsi 

kegunaan dan 

persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

pada minat 
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pada minat 

penggunaan 

melalui 

persepsi 

kegunaan 

sebagai 

pemediasi. 

mahasiswa 

Akuntansi 

FEB 

Universitas 

Udayana 

dalam 

menggunaka

n QR Code 

dalam 

transaksi 

keuangan.  

2) Selanjutnya 

pada teknik 

penentuan 

sampel 

adalah 

sampling 

incidental, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n teknik 

Purposive 

Sampling.  

4. Integrasi 

QRIS pada 

Aplikasi 

Donasi 

Elektronik 

Berbasis 

Web di 

Masa 

Pandemi 

Covid-19 

Hasil penelitian 

dari saudara 

Anggi 

Mardiyono, 

Ariawan Andi 

Suhandana, 

dan Rahmanita 

Vidyasa adalah 

Aplikasi ini 

dikembangkan 

berbasis web 

a. Persamaa

n  

       

Persamaannya 

terletak pada 

pembahasan 

mengenai Quick 

Response 

Indonesian 

Standard (QRIS). 
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yang 

menyediakan 

fitur infak bagi 

masyarakat 

yang akan 

berdonasi ke 

masjid tanpa 

harus 

memasukkan 

uang ke dalam 

kotak infak di 

masjid. 

Aplikasi ini 

memfasilitasi 

pembayaran 

elektronik 

dengan 

mengintegrasik

an QRIS pada 

saat akan 

melakukan 

transaksi 

elektronik. 

QRIS juga 

dapat langsung 

dipindai dari 

laman web 

secara 

langsung tanpa 

harus dicetak. 

Hasil dari 

pindai pada 

aplikasi ini 

akan membaca 

rekening 

nomor tujuan 

b. Perbedaan  

1) Perbedaan 

dalam 

penelitian 

saudara 

Anggi 

Mardiyono, 

Ariawan 

Andi 

Suhandana, 

dan 

Rahmanita 

Vidyasa  

yang mana 

peneliti 

terfokus untu 

mengetahui 

integrasi qris 

pada aplikasi 

donasi 

elektronik 

berbasis web 

di masa 

pandemi 

covid-19. 

2) Perbedaan 

selanjutnya 

yaitu pada 

penelitian 

saudara 

Anggi 

Mardiyono, 

Ariawan 

Andi 

Suhandana, 
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dari pengelola 

masjid. Metode 

yang 

digunakan 

dalam 

pengembangan 

aplikasi ini 

adalah Metode 

Software 

Development 

Life Cycle 

(SDLC). 

dan 

Rahmanita 

Vidyasa  

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif, 

sedangkan 

peneliti 

menggunaka

n metode 

kuantitatif.  

5. Analisis 

swot 

transformasi 

digital 

transaksi 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

dalam 

mendukung 

inklusi 

keuangan 

Hasil penelitian 

dari saudari 

Oktoviana 

Banda Saputri 

yaitu terhadap 

faktor internal 

(kekuatan dan 

kelemahan) 

serta faktor 

eksternal 

(peluang dan 

ancaman) 

menggunakan 

matriks analisis 

SWOT, 

diperoleh hasil 

analisis berada 

pada Kuadran 

I, artinya dari 

faktor internal 

dan eksternal 

yang dimiliki 

dan dihadapi. 

a. Persamaa

n  

     

Persamaanny

a terletak 

pada 

pembahasan 

mengenai 

Inklusi 

keuangan.  

b. Perbedaan  

1) Pada 

penelitian 

saudari 

Oktoviana 

Banda Saputri 

terfokus 

mengidentifik

asi kekuatan, 

kelemahan, 

peluang dan 

ancaman di 
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strategi yang 

harus 

diimplementasi

kan dalam 

kondisi ini 

adalah 

mendukung 

kebijakan 

pertumbuhan 

yang agresif. 

Dalam 

implementasin

ya 

membutuhkan 

tiga faktor 

utama, yaitu 

pertama, faktor 

dukungan 

pemerintah 

pusat dan 

adanya 

komitmen 

pemerintah 

daerah. Kedua, 

faktor 

kemampuan 

internal 

pemerintah 

daerah 

tercermin pada 

ketersediaan 

SDM yang 

memiliki 

kompetensi dan 

keahlian yang 

dibutuhkan. 

empat area 

penguatan 

transformasi 

elektronifikasi 

transaksi 

keuangan 

pemerintah 

daerah, yaitu 

penguatan 

kebijakan, 

SDM, 

infrastruktur 

serta sinergi 

dan 

koordinasi. 

2) Perbedaan 

selanjutnya 

yaitu jenis 

penelitian ini 

merupakan 

kualitatif 

dengan tektik 

analisis 

SWOT, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kuantitatif 

denfan 

pendekatan 

deskriptif 
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Ketiga, faktor 

daya guna 

yaitu 

implementasin

ya mampu 

memberikan 

manfaat bagi 

setiap elemen 

yang 

menggunakan, 

baik dari 

kalangan 

pemerintah, 

pihak ketiga 

maupun bagi 

masyarakat 

secara luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pelaksanaan 

Penggunaan 

Quick 

Response 

Code (Kode 

QR) untuk 

Sistem 

Pembayaran 

Berdasarkan 

Peraturan 

Anggota 

Dewan 

Gubernur 

Nomor 21/ 

18/PADG/2

019 Tentang 

Implementas

Hasil penelitian 

dari saudari 

Nindi Anindya 

Putri adalah 

Penggunaan 

media 

pembayaran 

elektronik 

terbesar di 

tahun 2017 

adalah 

penggunaan 

smartphone, 

sehingga uang 

elektronik 

berbasis server 

kedepannya 

a. Persamaan 

1) Persamaanny

a terletak pada 

pembahasan 

penggunaan 

Quick 

Response 

Indonesia 

Standard 

(QRIS). 

b. Perbedaan 

1) Penelitan ini 

menggunaka

n 

pendekatan 

kualitatif 
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i Standar 

Nasional 

Quick 

Response 

Code untuk 

Pembayaran 

di Kota 

Semarang. 

akan semakin 

berkembang 

dengan terus 

meningkatnya 

penggunaan 

smartphone di 

Indonesia 

dibandingkan 

dengan uang 

elektronik 

berbasis kartu 

dan 

pelaksanaan 

penggunaan 

QR Code yang 

disebut QRIS 

di tidak efektif, 

hal ini 

disebabkan 

oleh proses 

yang lama 

dalam 

perizinan 

sampai dengan 

dicetaknya 

layout desain, 

perlunya 

edukasi ulang 

dan kurangnya 

kesadaran 

pedagang 

(merchant) 

untuk 

mengurangi 

penggunaan 

uang tunai 

dengan jenis 

peneltian 

deskriptif 

analisis. 

2) Lokasi 

penelitian 

ini yaitu 

kota 

semarang. 
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membuat tidak 

efektifnya 

pelaksanaan 

penggunaan 

QRIS. 

(Sumber diolah sendiri oleh peneliti, 2022) 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu 

adanya sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam bab 

yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab memuat 

pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan suatu 

kesatuan yang saling berhubungan secara sistematis penulisan 

skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

        Pada bab ini berisi gambaran umum 

mengenai isi penelitian yang terdiri dari 

penegasan judul tentang penjelasan kata kunci 

terkait terminologi yang terdapat pada judul 

skripsi serta menjelaskan maksud dari judul 

skripsi, latar belakang masalah yang 

menguraikan tentang masalah dalam 

penelitian ini, identifikasi masalah yang 

menguraikan seluruh aspek yang berkaitan 

dengan masalah dalam objek penelitian, 

batasan masalah yang membatasi masalah 

atau ruang lingkup permasalahan, rumusan 

masalah, penelitian merumuskan 

permasalahan penelitian dan menyebutkan 

tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta 

kegunaan penelitian yang menjelaskan 

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, 

selanjutnya dalam kajian penelitian terdahulu 

yang relavan merupakan ulasan peneliti 
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terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh orang 

lain serta yang terakhir yaitu sistematika 

penulisan yang bertujuan untuk memudahkan 

peneliti dalam menyusun skripsi. 

 

 BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN  

HIPOTESIS 

       Pada bab ini  berisi uraian-uraian teori 

yang digunakan untuk menjelaskan masing-

masing variabel dari berbagai referensi yang 

berbeda serta pengajuan hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang diteliti. 

 

 BAB III METODE PENELITIAN 

        Bab ini menjelaskan bagaimana 

penelitian ini dilakukan yang terdiri dari 

waktu dan tempat penelitian; pendekatan dan 

jenis penelitian; populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data; definisi operasional 

variabel; instrumen penelitian; uji validitas 

dan reliabilitas data; uji prasarat analisis; uji 

hipotesis. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

        Bab ini menguraikan tentang deskripsi 

data mengenai  efektivitas dan efisiensi 

sistem pembayaran non tunai  Quick 

Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

mempengaruhi inklusi keuanga menurut 

perspektif ekonomi Islam serta memaparkan 

pembahasan hasil penelitian dan analisis data. 
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 BAB V  PENUTUP 

       Bagian akhir dari penelitian, yang terdiri 

dari kesimpulan yang merupakan ringkasan 

dalam penelitian ini dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Yang Digunakan  

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“effective‟. Makna efektif diantaranya: a) ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya); b) manjur atau 

mujarab; c) dapat membawa hasil, berhasil guna 

(tentang usaha dan tindakan); d) mulai berlaku 

tentang undang-undang atau peraturan. Sedangkan 

pengertian efektivitas dalam kamus tersebut dapat 

bermakna: a) keadaan berpengaruh; hal berkesan; b) 

kemanjuran; kemujaraban obat; c) keberhasilan usaha/ 

tindakan; dan d) hal mulai berlakunya undangundang/ 

peraturan.
26

 

Kamus ilmiah terkenal mendefinisikan bahwa 

efektivitas merupakan ketepatan penggunaan, hasil 

guna ataupun menunjang tujuan. Efektivitas ialah 

unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, 

kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila 

telah tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang 

telah ditentukan.
27

 

Grand Theory dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode Value For Money. Konsep 

value for money merupakan konsep untuk mengukur 

ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja progam, 

                                                           
26 Departemen Pendidikan Nasional, Loc.Cit. 
27 Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan”, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum 

Universitas Surabaya, Vol. 1 (2012),.  
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kegiatan, dan organisasi. Indikator efektivitas 

dalam Value for money berorientasi pada tingkat 

pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output.
28

 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu 

organisasi, dapat dilakukan melalui konsep 

efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor 

untuk menentukan apakah diperlukan melakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk serta 

manajemen organisasi atau tidak. Perihal hal ini, 

efektivitas ialah pencapaian tujuan suatu organisasi 

melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), 

proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang 

dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, 

sarana dan prasarana serta metode dan model yang 

digunakan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien 

apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan 

prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan 

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan 

hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi 

dapat di katakan efektif apabila suatu kegiatan 

organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan 

sesuai target yang telah di tentukan oleh organisasi 

tersebut.
29

 

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya 

“Manajemen Kinerja Sektor Publik” mendefinisikan 

efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan 

hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 

                                                           
28 Dwi Purwiyanti, “Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada 

Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Palu)”, Katalogis, Vol. 5 No. 3 (2017),  
29 Iga Rosalina, Loc.Cit. 
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tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau 

kegiatan”.
30

 Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa 

efektivitas memiliki suatu hubungan timbal balik 

antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi 

output, maka semakin efektif suatu program atau 

kegiatan. 

Menurut The Liang Gie dalam Halim 

mengatakan Efektifitas ialah suatu keadaan yang 

memiliki beberapa pengertian  mengenai terjadinya 

sebuah efek maupun akibat yang dikehendaki, 

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud 

tertentu yang telah dikehendaki, maka orang tersebut 

dapat dikatakan efektif dan menimbulkan akibat serta 

mempunyai maksud yang sebagaimana yang 

dikehendaki, dengan demikian efektifitas tersebut 

merupakan tercapainya suatu tujuan yang diperoleh 

seseorang sehingga apa yang ingin mereka capai 

dalam suatu tujuan kegiatan yang mereka telah 

mampu capai.
31

 

Atmosoeprapto mengungkapan Efektivitas 

ialah melakukan hal yang benar dan betul, sedangkan 

efisiensi yaitu melakukan hal secara betul dan benar, 

atau efektivitas yaitu sejauh mana kita mencapai 

sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita 

mencampur segala sumber daya secara cermat.
32

 

Selanjutnya Emerson dalam Handayaningrat dalam 

M. Thorieq Shofa Afandi mengungkapkan bahwa 

Efektivitas ialah suatu ukuran dalam tercapainya 

                                                           
30 Mahmudi, Pengantar Kinerja Sektor Publik, (Jakarta: Unit penerbit dan 

percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2015). 
31 R. Tunjung, “Evaluasi Efektifitas Penerimaan dan Pertumbuhan Pajak Hotel 

dan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang)”, Jurnal 

Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, Vol. 16 No. 1 (2014),  
32 Kisdarto Atmosuprapto, Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan, 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), tersedia pada http://www.stiekhad.ac.id/wp-

content/uploads/2018/02/BUKU-MSDM.pdf (2000). 
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suatu tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan 

sebelumnya. Oleh karena itu apabila tujuan tersebut 

telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif. 
33

 

Amirullah dan Ribdyah Hanafi dalam Bulan 

Tati Fitria dan  Kania Prissilia mengatakan efektivitas 

menunjukkan pada kemampuan suatu organisasi 

dalam mencapai sasaran yang telah di tetapkan secara 

tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditentukan 

dengan ukuran maupun standar yang berlaku 

mencerminkan suatu perusahaan organisasi tersebut 

sudah memperhatikan efektivitas operasionalnya.
34

 

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang (view point) serta dapat dinilai dengan 

berbagai cara dan memiliki kaitan yang sangat erat 

dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization 

Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas, 

sebagai berikut: “That is, the greater the extent it 

which an organization‟s goals are met or surpassed, 

the greater its effectiveness” (Semakin besar 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar 

efektivitas).
35

 

Dari pengertian efektivitas yang telah 

dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) 

yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target 

                                                           
33 M. Thorieq Shofa Afandi, “Efektifitas Program Promosi Di Kantor 

Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Salatiga”, 2016, tersedia pada 

http://repository.unair.ac.id/67080/ (2016). 
34 Bulan Tati Fitria dan Kania Prissilia, “Pengaruh Pengendalian Intern 

Terhadap Efektivitas Target Produksi PT. Lucas Djaja Pharmaceutical Industry 

Bandung Jawa Barat”, Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, Vol. 7 No. 1 

(2013), , tersedia pada http://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jebe/article/view/28 

(2013). 
35 Arthur G. Gedeian dkk, Organization Theory and Design, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 1991), https://doi.org/10.31227/osf.io/uk5yp. 
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tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga 

dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan 

dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.  

b. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan 

bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat diteliti melalui bermacam sudut 

pandang serta tergantung pada siapa yang menilai dan 

menginterpretasikannya. Apabila dipandang melalui 

sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi 

memberikan suatu pemahaman bahwa efektivitas 

berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. 

Tingkat efektivitas dapat diukur melalui perbandingan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil 

nyata yang telah diwujudkan. Namun, apabila usaha 

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan 

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak 

tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal 

tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Terdapat  

kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

efektif atau tidak, yaitu:
36

 

1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal tersebut 

bertujuan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas 

dapat mencapai sasaran yang tepat dan tujuan 

organisasi dapat tercapai. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah 

diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang 

diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar 

para implementer tidak tersesat dalam pencapaian 

tujuan organisasi. 

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang 

mantap, berkaitan dengan tujuan yang ingin 

                                                           
36 Iga Rosalina, Loc.Cit. 
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dicapai serta strategi yang telah di tetapkan 

artinya kebijakan harus mampu melewati tujuan-

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 

operasional. 

4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya 

berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan 

oleh organisasi dimasa depan. 

5)  Penyusunan program yang tepat suatu rencana 

yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-

program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki 

pedoman bertindak dan bekerja.  

6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu 

indikator efektivitas organisasi adalah 

kemampuan bekerja secara produktif. Dengan 

sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin 

disediakan oleh organisasi. 

7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, 

bagaimanapun baiknya suatu program apabila 

tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai 

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 

semakin didekatkan pada tujuannya. 

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang 

bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang 

tidak sempurna maka efektivitas organisasi 

menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian. 
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Sedangkan Richard M. Steers dalam Desiana 

Kartika Dewi mengatakan terdapat tiga indikator 

mengenai ukuran efektivitas, yaitu sebagai berikut:
37

 

a) Pencapaian Tujuan  

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya 

pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu 

proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-

bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua 

subindikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target kongkret. 

b) Integrasi  

Integrasi yautu pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan 

consensus. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi.  

c) Adaptasi  

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan 

program dengan keadaan di lapangan. 

Sedangkan tolok ukur menurut manajemen ajaran 

Islam bagi seorang muslim dalam mengatur hidupnya 

agar efektif yang diungkapkan oleh Effendy dalam 

Dipta Kharisma adalah sebagai berikut:  

(1) Prinsip keseimbangan, maksudnya dalam 

menjalankan kegiatan seorang muslim haruslah 

                                                           
37 Desiana Kartika, “Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses 

Pengadaan Barang atau Jasa DI Kabupaten Magelang”, Vol. 02 No. 01 (2018), hal. 

138–49,. 
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berbuat, bertindak yang harmonis pantas dan 

wajar, tidak berlebih-lebihan, tetapi tidak juga 

kikir dan pelit. 

(2) Prinsip mencapai kemanfaatan, maksudnya 

seorang muslim dalam menjalankan kegiatan 

usaha harus bermanfaat bagi dirinya, bagi orang 

lain, bagi lingkungan dan bermanfaat bagi 

agamanya. 

(3) Prinsip tidak boros, yang dimaksud tidak boros 

adalah setiap muslim dalam menjalankan 

aktivitasnya dalam menggunakan harta, waktu, 

dan tenaga tidak dipergunakan secara berlebihan. 

Jika dilihat dari sudut ekonomi sifat boros 

termasuk biaya sehingga dalam penggunaan 

biaya menjadi beban dalam pengelolaan/ 

manajemen. 

(4) Prinsip berlaku adil, yang dimaksud dengan 

berlaku adil adalah seseorang yang ingin 

mencapai tindakan yang efisien adalah dia harus 

berlaku adil. Ia harus berlaku adil terhadap 

dirinya dan orang lain, serta adil dalam 

menimbang, adil dalam mengambil keputusan, 

dan adil dalam perbuatannya. 

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat 

efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu 

peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini 

digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu ; 

Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan 

menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur 

tingkat efektivitas system pembayaran non tunai 

quick response Indonesian standard (QRIS) dalam 

inklusi keungan menurut perspektif ekonomi islam. 

c. Pendekatan Efektivitas  
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Pendekatan efektivitas digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan terhadap 

efektivitas yaitu:
38

 

1) Pendekatan sasaran (Goal Approach)  

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh 

mana suatu lembaga berhasil merealisasikan 

sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran 

dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan 

identifikasi sasaran organisasi dan mengukur 

tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai 

sasaran tersebut.
39

 

Sasaran yang penting diperhatikan dalam 

pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini 

adalah sasaran yang realistis untuk memberikan 

hasil maksimal berdasarakan sasaran resmi 

“Official Goal” dengan memperhatikan 

permasalahan yang ditimbulkannya, dengan 

memusatkan perhatian terhadap aspek output 

yaitu dengan mengukur keberhasilan program 

dalam mencapai tingkat output yang 

direncanakan. 

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba 

mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga 

berhasil merealisasikan sasaran yang hendak 

dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan 

faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam 

efektivitas selalu terkandung unsur waktu 

pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu 

yang tepat maka program tersebut akan lebih 

                                                           
38 Damianus Ding, “Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( Pnpm-Mp )”, Jurnal Efektivitas 

Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 No. 2 (2014). 
39 Ibid. 
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efektif.
40

 Contoh dari pendekatan sasaran yaitu 

apabila suatu pekerjaan mempunyai target 

menjual habis barangnya dalam waktu satu 

minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam 

waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut 

dapat di katakan efektif. 

2) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)  

Pendekatan sumber mengukur efektivitas 

melalui keberhasilan suatu lembaga dalam 

mendapatkan berbagai macam sumber yang 

dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat 

memperoleh berbagai macam sumber dan juga 

memelihara keadaan dan sistem agar dapat 

menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada 

teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga 

terhadap lingkungannya, karena lembaga 

mempunyai hubungan yang merata dalam 

lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh 

sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan 

seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. 

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha 

organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan 

antara anggota binaan program usaha dengan 

lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi 

sumber dalam mencapai tujuan.
41

 

3) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)  

Pendekatan proses menganggap sebagai 

efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu 

lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, 

proses internal berjalan dengan lancar dimana 

kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara 

terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

                                                           
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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memperhatikan lingkungan melainkan 

memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang 

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki 

lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi 

serta kesehatan lembaga. 

d. Efektivitas Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Van Fleet efektif berarti 

melaksanakan sesuatu dengan benar dengan cara dan 

waktu yang tepat. 
42

 Sedangkan pengertian efektivitas 

merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga 

dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra‟ ayat 

26 sebagai berikut: 

 

ْس  ٍِْم َوََل جُثَزِّ ثِ ٍَ انسَّ ٍَ َواْت ٍْ ْسِك ًِ ّٗ َواْن َوٰاِت َرا اْنقُْشٰتى َحقَّ

ًٌْشا  جَْثِز

      “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang 

dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang 

yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” 

(QS. Al-Isra‟ : 26) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada kaum muslimin agar 

menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. 

Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu 

berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas 

dan tepat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya. 

                                                           
42 Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996). 
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Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana 

suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan, jika 

manajemennya bagus maka apa yang menjadi tujuan 

usaha atau organisasi akan mudah dicapai. 

Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau 

lebih guna mencapai tujuan bersama dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif 

dan efisien.
43

 Perwujudan kerjasama yang dianjurkan 

Islam dapat dilakukan dalam skema apapun. Demi 

tegaknya keadilan, Allah telah meletakkan “mizan”, 

suatu timbangan akurat yang paling objektif. 

Siapapun tidak boleh melanggarnya, agar tidak 

terdapat seorang pun jadi korban ketidakadilan. 

Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa 

mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun 

ia telah memiliki harta kekayaan. Karena itu 

diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar 

tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana 

dengan baik. Keadilan menempati posisi yang sangat 

penting karena kesejahteraan yang hakiki tidak dapat 

direalisasikan jika hasil dari suatu program atau 

kegiatan tidak disalurkan secara merata kepada yang 

berhak. Suatu organisasi atau kegiatan yang 

dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan terealisasinya tujuan tersebut maka semua itu 

akan sia-sia. Sebagaimana yang terdapat dalam firman 

Allah QS. Al-Kahfi ayat 103-104 yang berbunyi: 

                         

                     

 

                                                           
43 Husaini Usman, Manajemen (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-2. 
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     Katakanlah: “Apakah akan kami beritahukan 

kepadamu tentang orang-orang paling merugi 

perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia 

perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan 

mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-

baiknya”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang 

paling merugi amalannya adalah orang-orang yang 

mengikuti hawa nafsu mereka dalam beramal dalam 

rangka tujuan mereka untuk mencapai keuntungan 

dan keutamaan. Sehingga akibatnya beramal dengan 

cara demikian itu, mereka terjatuh dalam kerusakan 

dan mereka tidak akan mencapai tujuanya. Jadi jelas 

bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang 

dijalankan tidak sesuai dengan syariat yang telah 

ditetapkan maka semuanya itu akan sia-sia meskipun 

tujuan dari organisasi tersebut bersifat mulia. 

 

2. Efisiensi 

a. Pengertian Efisiensi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan 

atau (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak 

membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu 

menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya 

guna, dan bertepat guna. Secara definisi, efisiensi 

adalah penggunaan sumber daya secara minimum 

guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi 

menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah 

ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara 

yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut.
44

  

                                                           
44 Departemen Pendidikan Nasional, Loc.Cit. 
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Grand Theory dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode value for money, Konsep value 

for money merupakan konsep untuk mengukur 

ekonomi, efektivitas dan efisiensi kinerja program, 

kegiatan dan organisasi. Indikator efisiensi 

dalam Value for money berorientasi pada pencapaian 

output yang optimal dengan input tertentu atas 

penggunaan input yang terendah untuk mencapai 

output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan 

output input yang dikaitkan dengan standar kinerja 

atau target yang telah ditetapkan.
45

 

Efisiensi adalah pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu atau penggunaan 

input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
46

 

Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang 

dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang 

telah ditetapkan.
47

 Efisiensi merupakan hubungan 

antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan 

sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya 

(input). Menurut Bayangkara, efisiensi merupakan 

ukuran proses yang menghubungkan antara input dan 

output dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga 

dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang 

dapat dinilai dari penggunaan input (biaya dan sumber 

daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal dari kegiatan yang dilakukan.  

Mulyamah dalam Winda Feriyana 

mengartikan bahwa “Efisiensi merupakan suatu 

ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan 

                                                           
45 Isna Ardilla dan Ayu Anindya Putri, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan 

Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”, Jurnal Riset 

Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15 No. 1 (2015), hal. 78–85, tersedia pada 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391 (2015). 
46 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009). 
47 Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, Akuntansi Sektor Publik 

Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2010). 
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masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau 

perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.”
48

 

Dalam sistem perbankan, efisiensi diartikan 

sebagai kemampuan bank untuk memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya menghasilkan 

keuntungan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai 

kegunaan, selain hasil menekankan efisiensi juga 

berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal dan 

menghindari pemborosan.
49

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran 

pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau dengan penggunaan input terendah untuk 

mencapai output tertentu.  

Efektivitas dan efisiensi kelembagaan sangat 

diperlukan untuk mencapai tujuan manfaat ekonomi 

Islam. Efisiensi oleh bank syariah dapat mengurangi 

dampak krisis global. Salah satu teori efisiensi dalam 

ekonomi Islam kontemporer adalah teori alokasi 

efisiensi yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim.  

Teori efisiensi alokasi menurut Adiwarman Karim 

pada dasarnya adalah dibangun dari teori efisiensi 

konvensional yang dibangun oleh Pareto. 

Perbedaannya adalah dalam nilai infaq dan sadaqah 

yang memberikan nilai utilitas dengan 

memaksimalkan produksi.
50

 

 

 

                                                           
48 Winda Feriyana, “Pengaruh Pelatihan Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan 

Pada Koperasi Setia Usaha Oku Timur”, Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu 

Ekonomi Akuntansi, Vol. 3 No. 2 (2019), https://doi.org/10.31851/neraca.v3i2.3824. 
49 Muhammad Iqbal Fasa et al., “Cycle Business on Islamic Bank : Var 

Approach”, Talent Development & Excellence, Vol. 12 No. 3s (2020),  
50 Ruslan Abdul Ghofur et al., “Analysis of Sharia Innovation Strategic and 

Efficiency Toward Sustainable Ability Shariah Mandiri Banks in Lampung”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), Vol. 6 No. 1 

(2020), hal. 20, https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1.18712. 
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b. Jenis-Jenis Efisiensi 

1) Efisiensi optimal  

Efisiensi optimal merupakan perbandingan 

terbaik antara pengorbanan yang dilakukan 

dengan hasil yang didapatkan yang sesuai dengan 

yang diharapkan.  

2) Efisiensi dengan tolak ukur 

Merupakan perbandingan antara hasil minimum 

yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil 

nyata yang dicapai. Artinya dapat dikatakan 

efisien apabila hasil nyata lebih besar dari angka 

minimum hasil yang ditentukan sebelumnya.  

3) Efisiensi dengan titik impas  

Merupakan jenis efisiensi yang sering digunakan 

pada berbagai bidang usaha, dimana titik impas 

(break even point) merupakan titik batas antara 

usaha yang efisien dan tidak efisien 

c. Prinsip Efisiensi  

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat ditentukan 

seberapa tingkat efisien pada suatu sistem, prinsip-

prinsip tersebut antara lain:
51

  

1) Dapat diukur  

Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah 

dapat diukur dan dinyatakan pada satuan 

pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai 

acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat 

efisiensi suatu sistem. Standar yang dapat 

digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi 

adalah ukuran normal, adapun batas ukuran 

                                                           
51 Ibnu Syamsi, Efisiensi, Sistem, dan prosedur kerja, (1 ed.) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004). 
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normal pengorbanan adalah pengorbanan 

maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil 

adalah hasil minimum. Efisiensi dapat dikatakan 

meningkat apabila setelah dilakukan perbaikan 

sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih 

minimum dan hasil menjadi lebih maksimum.  

2) Rasional  

Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional 

atau logis, artinya segala pertimbangan harus 

berdasarkan dengan akal sehat bukan berdasarkan 

perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini 

akan menjamin tingkat objektivitas pengukuran 

dan penilaian.  

3) Kualitas selalu diperhatikan  

Peningkatan efisiensi yang biasanya terjadi di 

sebuah perusahaan biasanya adalah peningkatan 

efisiensi dari segi pengorbanan dan kurang 

memperhatikan tingkat efisiensi dari segi hasil 

yang cenderung menurun. Prinsip hanya mengejar 

kuantitas dan mengesampingkan kualitas harus 

dihindari untuk menjaga agar kualitas produk 

yang dihasilkan sistem tetap terjamin meskipun 

dari segi proses efisiensi dapat ditingkatkan. 

4) Mempertimbangkan prosedur  

Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi 

jangan sampai melanggar prosedur yang sudah 

ditentukan pimpinan. Karena prosedur yang 

ditetapkan pimpinan tentunya sudah 

memperhatikan berbagai segi yang luas 

cakupannya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan 

bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan 

efisiensi adalah penyederhanaan pelaksanaan 

operasional dalam suatu sistem tanpa melanggar 

proseduryang sudah ditetapkan. 
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5) Pelaksanaan efisiensi  

Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan 

secara universal pada semua sistem yang ada di 

dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal 

ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau 

perusahaan memiliki kemampuan yang tidak 

selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain 

adalah kemampuan Sumber Daya Manusia 

(SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. Oleh karena 

itu kemampuan tersebut juga dipertimbangkan 

dalam pengukuran tingkat efisiensi. 

6) Tingkatan efisiensi  

Pengukuran tingkatan efisiensi dapat 

dinyatakan dalam hitungan angka presentase (%). 

Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat 

dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; 

tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, 

dan paling efisien (optimal). 6 aspek diatas harus 

senantiasa diperhatikan dalam pengukuran tingkat 

efisiensi suatu sistem. Hal ini dimaksudkan agar 

pengukuran tingkat efisiensi sistem dapat 

menghasilkan data akurat dan objektif (Syamsi, 

2004:5-6) 

d. Pengukuran Efisiensi  

Pengukuran tingkat efisiensi suatu sistem dapat 

ditinjau dari dua aspek yaitu: 
52

 

1)  Hasil (output)  

Pengukuran tingkat efisiensi dengan 

mempertimbangkan aspek hasil adalah dengan 

cara menetapkan hasil minimum terlebih dahulu. 

Setelah itu langkah selanjutnya adalah 

menetapkan pengorbanan maksimal. Batas 

                                                           
52 Ibid. 
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pengorbanan ini kemudian menjadi batas normal 

pengorbanan. Akan dikatakan efisien apabila 

pengorbanan dibawah pengorbanan maksimal dan 

akan dikatakan tidak efisien apabila pengorbanan 

melebihi pengorbanan normal. 

Adapun batas normal hasil minimum dapat 

berupa :  

a) Produk/barang 

b) Jasa  

c) Tugas yang diperintahkan  

d) Target minimal  

e) Daftar tugas (job description) yang harus 

dilaksanakan  

f) Kepuasan 

2) Pengorbanan (input)  

Jika ditinjau dari segi pengorbanan, pertama 

ditentukan pengorbanan (tenaga, pikiran,waktu, 

langkah dsb), setelah itu ditetapkan hasil 

minimum yang harus dicapai. Apabila hasil yang 

dicapai di bawah hasil minimum, maka cara 

kerjanya termasuk tidak efisien. Apabila hasil 

yang diperoleh sama persis dengan hasil 

minimum yang ditetapkan maka cara kerjanya 

termasuk normal. Dan apabila hasil yang 

diperoleh lebih dari hasil yang ditetapkan, maka 

cara kerjanya termasuk efisien.  

Batas normal pengorbanan maksimum antara lain 

sebagai berikut :  

a) Waktu maksimum  

b) Tenaga maksimum 

c) Biaya maksimum  
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d) Pikiran maksimum 

e. Efisiensi Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Sejatinya semenjak awal perkembangan 

Islam, Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para 

sahabat untuk selalu mengerjakan segala pekerjaan 

(amal) seefektif dan seefisien mungkin. Dengan 

berbagai pemahaman dari beliau sendiri hingga para 

sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata (efisien) 

ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi Muhammad 

telah memperlihatkan kewibawaanya yang tinggi 

dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan 

itqan (kesempurnaan). Seperti sabda Rasulullah SAW 

dalam sebuah hadits:  

 َ ِّ َوَسهََّى قَاَل: إٌ َّللاَّ ٍْ ِ َصهَّى َّللاُ َعهَ ٌَّ َسُسىَل َّللاَّ ٍْ َعائَِشةَ، أَ َع

ٌْ ٌُْحقَُُِّ  ًًل أَ ًَ َم أََحُذُكْى َع ًِ  َعضَّ َوَجمَّ ٌُِحةُّ إَِرا َع

Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai seseorang 

melakukan suatu pekerjaan yang 

dilakukannya secara itqan (tepat, tearah, 

jelas dan tuntas) (HR. Tabarani)
53

 

Bahkan Nabi SAW meletakan nilai keislaman 

seseorang tatkala seorang muslim mampu 

mengoptimalkan pribadinya dengan efisien mungkin, 

arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah 

mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan 

meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang 

waktu dan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda 

beliau SAW : 

 

 ِّ شِء جَشُكُّ َيا ََل ٌَعٍُِ ًَ ٍِ إِسًَلِو ان  ِيٍ ُحس

 

                                                           
53 Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, Al-Mu‟jam Al Wusta, (Kairo): 

Dar Harmin, 1415 
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Termasuk kebaikan islam seseorang adalah dia 

meninggalkan hal-hal yang tidak 

bermanfaat (HR. Ahmad, Abu ya‟la dan 

Tirmidzi) 

 

Dari hadis di atas, nampak bahwa yang 

menentukan kualitas keislaman seorang adalah 

kemampuannya untuk memilah-milah pekerjaan, 

mana yang perlu dikerjakan dan mana yang tidak 

dengan efesien mungkin. Namun arti efisien di sini 

tetaplah dalam koridor syariat yang ada dan 

sebagaimana unsur yang membangun efisiesi yang 

islami sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu unsur 

kebaikan (ihsan) dan kesempurnaan (itqan). Maka 

dapat dikesimpulan, bahwa pengertian efisiensi 

menurut Islam tidaklah sama menurut teori ekonomi 

konvensional. Hal ini karena orientasi kehidupan 

seorang manusia muslim tidaklah terbatas hanya pada 

dunianya saja, tetapi adanya integrasi kehidupan 

dunia dan akhirat, di mana dunia hanyalah ladang 

bagi kehidupan di akhirat. Akhirnya, sangat mungkin 

terjadi dalam pelaksanaan efisiensi secara Islam tidak 

sesuai dengan efisiensi secara konvensional ataupun 

sebaliknya. Kalau yang menjadi batasan ekonomi 

konvensional adalah legalitas dan aturan hukum 

pidana asalkan hukum yang berlaku itu sesuai dengan 

syariat, maka sesuai pula dengan pandangan Islam. 

 

3. Sistem Pembayaran Non Tunai 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Sistem Pembayaran 

Non Tunai 

Pengaruh globalisasi serta dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

telah mengubah pola hidup masyarakat, serta 
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berkembang dalam tatanan kehidupan baru sehingga 

mendorong adanya perubahan sosial,ekonomi, 

budaya, pertanahan, keamanan, dan penegakan 

hukum.
54

 Begitu juga dengan alat pembayaran yang 

dipakai oleh masyarakat dalam bertransaksi sehari-

hari. Saat ini hampir keseluruhan transaksi dapat 

dilakukan dengan teknologi terutama dengan internet 

yang mana dapat memudahkan manusia bertransaksi 

tanpa harus bertatap muka dengan orang yang 

bersangkutan hal tersebut menjadi salah satu contoh 

berkembangnya teknologi informasi.dan komunikasi. 

Dalam penelitian ini Grand Teory dalam sistem 

pembayaran non tunai yaitu Technology Acceptance 

Model (TAM). Technology Acceptance Model (TAM) 

merupakan suatu teori yang lazim digunakan dalam 

pendekatan analis mengenai perilaku individual 

konsumen yang terkait dengan Teknologi Informasi 

dan Sistem Informasi. TAM menjelaskan mengenai 

dua variabel yaitu perceived usefulness dan perceived 

ease of use terhadap penerimaan user akan teknologi 

informasi . Definisi perceived usefulness mengacu 

pada seberapa jauh seseorang percaya penggunaan 

sistem dapat membantu kinerja mereka, sedangkan 

definisi perceived ease of use mengacu pada seberapa 

jauh seseorang percaya penggunaan sistem akan 

mempermudah mereka.
55

 

Kecenderungan individu menggunakan teknologi 

informasi adalah persepsi terhadap kemudahan dalam 

menggunakan teknologi informasi. Persepsi 

kemudahan merujuk pada keyakinan individu bahwa 

                                                           
54 Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,( Jakarta: 

Rineka Cipta,2009) 
55 Lusia Tria Hatmanti Hutami, “Intensi Penggunaan Electronic Wallet 

Generasi Millenial Pada Tiga Startup „Unicorn‟ Indonesia Berdasarkan Modifikasi 

Tam”, Jurnal Manajemen, Vol. 8 No. 2 (2019), hal. 136–45, 
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sistem pada teknologi informasi yang digunakan tidak 

merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang 

besar pada saat digunakan, dimana seorang percaya 

bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan 

digunakan. Beberapa indikator kemudahan 

penggunaan teknologi informasi, meliputi mudah 

dipelajari, mudah mengerjakan, mudah meningkatkan 

keterampilan dan mudah dioperasikan.
56

 

Pemahaman dalam Islam akan teknologi dapat 

diketahui prinsipprinsipnya seperti yang dikemukakan 

oleh Rais. 

 

ٰجهِِس  ًَ ٍَْم نَُكْى جَفَسَُّحْىا فِى اْن ا اَِرا قِ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٌْ ٰٓاٌَُّهَا انَِّز ٌٰ

 ُ َُْشُضْوا ٌَْشفَِع َّللّاٰ َُْشُضْوا فَا ٍَْم ا ُ نَُكْىْۚ َواَِرا قِ
فَاْفَسُحْىا ٌَْفَسِح َّللّاٰ

ٍَ اُ  ٌْ ُُْكْىْۙ َوانَِّز ٍَ ٰاَيُُْىا ِي ٌْ ا انَِّز ًَ ُ تِ
ْوجُىا اْنِعْهَى َدَسٰجٍثٍۗ َوَّللّاٰ

ٌٍْش  ٌَ َخثِ هُْى ًَ ١١ –جَْع  

      “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam 

majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

teliti apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Mujadalah 

[58]:11) 

Agama Islam banyak memberikan penegasan 

mengenai ilmu dan pengetahuan baik secara nyata 

maupun secara tersamar seperti yang tersebut juga 

dalam Al-Qur‟an. 
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ٍْ َعهٍَقْۚ ) ١اِْقَشْأ تِاْسِى َستَِّك انَِّزْي َخهََقْۚ )  ٌَ ِي ََْسا ( َخهََق اَْلِ

( َعهََّى ٤)(  انَِّزْي َعهََّى تِاْنقَهَِىْۙ ٣(  اِْقَشْأ َوَستَُّك اَْلَْكَشُوْۙ )٢

ٌَ َيا نَْى ٌَْعهَْىٍۗ )  ََْسا (٥اَْلِ  

     “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al Alaq [96]: 1-5) 

Berdasarkan wahyu Allah SWT pertama dan 

kedua tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud 

dengan iqra (apa yang harus dibaca), karena Al-Quran 

menghendaki umatnya membaca apa saja selama 

bacaan tersebut bermanfaat bagi umat manusia. Iqra 

berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-

ciri sesuatu baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis.
57

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman 

akan teknologi yang terus berkembang, bahwa Islam 

mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Islam 

mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek 

untuk menjadi sarana ibadah. Suprodjo Pusposutardjo 

dalam tulisannya, Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan 

teknologi, mengatakan bahwa bagi umat Islam yang 

beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut 

dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukan 

bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala 

yang tidak ternilai. 

Alat pembayaran dapat dikatakan berkembang 

sangat pesat dan maju pada saat ini. Hal tersebut 

                                                           
57 M. Amien Rais, Al-Islam dan Iptek (Jakarta: Perumus Fakultas Tehnik 
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dikarenakan pada awal mula alat pembayaran dikenal 

dengan adanya sistem barter antarbarang yang 

diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. 

Dalam perkembangannya, mulai dikenal dengan 

satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang 

lebih dikenal dengan uang. Uang yang dimaksud 

tersebut adalah uang berbentuk kertas maupun logam 

yang juga dikenal dengan uang kartal. 

Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu 

alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan 

informasi  alat pembayaran terus berkembang dari alat 

pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran 

non tunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis 

kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. 

Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless 

seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran 

memakai kartu (card-based) misalnya ATM, Kartu 

Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar. 

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang 

mulai digalakkan oleh Bank Indonesia belakangan ini. 

Pengertian sistem pembayaran non tunai secara umum 

merupakan sistem pembayaran yang menggunakan 

instrumen non tunai. Non tunai itu sendiri 

digambarkan sebagai kebalikan dari tunai yang 

menggunakan instrumen fisik. Alat atau instrumen 

pembayaran non tunai yang berlaku resmi di 

Indonesia adalah instrumen berbasis kertas, berbasis 

kartu dan berbasis elektronik maupun aplikasi. 

Penggunaan instrumen non tunai wajib mendapatkan 

izin dan otorisasi dari dari Bank Indonesia selaku 

satu-satu regulator sistem pembayaran.
58

 Dasar 

                                                           
58 https://nonbanknontunai.wordpress.com/2017/02/02/pengertian-sistem-

pembayaran-non-tunai/ diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 06.42 WIB 
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hukum pengaturan Sistem Pembayaran Non-Tunai 

terdapat 6 poin, yaitu:  

1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2009  

3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas  

4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah  

6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer 

b. Jenis-Jenis Pembayaran Non Tunai  

Ada beberapa jenis dalam pembayaran non tunai 

yaitu: 

1) Cek  

Cek merupakan salah satu instrumen 

pembayaran non tunai berbasis kertas yang sudah 

ada sejak lama, yang merupakan perintah tanpa 

syarat dari nasabah giro pemegang cek, kepada 

bank penerbit cek untuk membayarkan suatu nilai 

nominal uang tertentu kepada pembawa. Cek 

dapat dibayarkan tunai kepada pembawa atau 

dapat pula diminta untuk dipindahbukukan 

melalui mekanisme pemindahbukuan antar 

rekening di bank yang sama atau di bank lain 

dengan fasilitas SKNBI (Sistem Kliring Nasional 



 
 

 
 

61 

BI) atau RTGS (Real Time Gross Settlement), 

tergantung dari nominal yang akan disettle. 

2) Bilyet Giro (BG)  

Bilyet Giro atau yang lebih dikenal dengan 

BG (saja) adalah mekanisme pembayaran atau 

pencairan uang yang berlaku pada rekening giro. 

BG secara prinsipil adalah surat perintah kepada 

bank penyimpan dana guna memindahkan dana 

dalam jumlah tertentu ke rekening lain tang 

tertulis dalam dokumen BG.
59

 

3) Kartu Kredit 

Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan 

menggunakaan kartu yang dapat digunakan untuk 

melakukan pembayaran atas kewajiban yang 

timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 

transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan 

penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran 

pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 

acquirer bank (bank yang mengelola rekening 

milik merchant/pedagang yang menerima 

pembayaran dengan kartu kredit atau penerbit, 

dan pemegang kartu berkewajiban untuk 

melakukan pembayaran pada waktu yang 

disepakati baik dengn pelunasan secara sekaligus 

(charge card) ataupun dengan pembayaran secara 

angsuran.
60

 

4) Kartu Debet  

Kartu Debet merupakan alat pembayaran 

dengan menggunakan kartu yang timbul dari 

suatu kegiatan ekonomi, termasuk menggunakan 

transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban 

                                                           
59 Oviranimatria, 2017, Bentuk-bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), 

https://student.unud.ac.id/oviranimatria/news/64909 
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pemegang kartu dipenuhi seketika dengan 

mengurangi secara langsung simpanan pemegang 

kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank yang 

berwewenang untuk menghimpun dana sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Beberapa bank penerbit kartu telah 

mengobinasikan kartu debet dan kartu ATM 

dalam satu kartu (kartu debet ATM).
61

 

5) SMS Banking  

SMS Banking adalah salah satu fitur 

teknologi yang berupa layanan bagi nasabah 

bank, yang mengijinkan para nasabah untuk 

mengakses akun bank mereka melalui fitur SMS. 

Banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh SMS 

Banking ini, salah satu yang paling banyak 

digunakan adalah layanan cek saldo rekening dan 

transfer dana. 

6) Mobile Banking  

Layanan perbankan yang diberikan kepada 

nasabah suatu bank cukup dengan mengunakan 

fasiltas handphone yang sudah kita daftrakan 

maka kita bisa melakukan pembelian seperti pulsa 

secara mudah.  

7) Internet Banking Layanan  

Internet Banking memungkinkan nasabah 

bank melakukan transaksi melalui internet dengan 

alamat website milik bank. Layanan ini mampu 

menjawab kebutuhan nasabah perbankan akan 

layanan secara cepat, aman, nyaman, murah dan 

tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) 
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yang dapat diakses melalui internet dari mana 

saja.
62

 

8) Mesin EDC (Electronic Data Capture)  

EDC adalah alat bantu mendapatkan sejumlah 

data yang dienkrip oleh mesin untuk melakukan 

transaksi keuangan dengan melakukan 

pendebitan/pembebanan via kartu, baik kartu 

kredit ataupun debit, dan saat ini juga ada 

beberapa EDC yang dilengkapi dengan teknologi 

taping (untuk melayani uang elektronik-UNik)  

9) Mesin ATM  

Mesin ATM, merupakan suatu bentuk 

layanan transaksi yang dapat memberikan layanan 

tunai maupun non tunai, yang dilakukan atas 

beban rekening nasabah suatu bank. Saat ini 

layanan tunai dapat berupa tarik tunai atau setor 

tunai, dan transkasi transfer dana ataupun 

pembayaran.  

10)  E-Parking Card  

Penggunaan uang elektronik untuk 

pembayaran biaya parkir (e-Parking) akan 

mempermudah dan mempercepat waktu 

pembayaran, hanya butuh waktu beberapa detik 

untuk menempelkan e-Parking card dan transaksi 

pembayaran parkir pun selesai. Hal ini akan 

mengurangi antrean kendaraan ketika keluar 

halaman parkir.  

11)  E-Ticketing Commuter Line  

Penggunaan kartu prabayar sebagai e-

Ticketing untuk pembayaran tiket Kereta 

Commuter Line membuat transaksi pembayaran 
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menjadi lebih mudah, cepat dan tidak perlu repot 

menyediakan uang tunai. Alat pembayaran 

elektronik ini juga praktis karena dapat diisi ulang 

dan dapat dipindahtangankan selayaknya uang 

tunai biasa.  

12)  E-Ticketing Transjakarta  

Yang dimaksud dengan implementasi e-

Ticketing Transjakarta adalah pembayaran tarif 

bus Transjakarta secara elektronis menggunakan 

kartu prabayar yang dikeluarkan oleh beberapa 

bank. Kartu prabayar dapat dibeli dikantor cabang 

masing-masing bank atau di merchant-merchant 

yang telah bekerja sama dengan bank. Selain itu, 

kartu juga dapat dipindahtangankan dan dapat 

diisi ulang.  

13) Phone To Phone Transfer  

Phone To Phone Transfer menggunakan 

teknologi NFC (Near Field Communication) atau 

komunikasi jarak dekat. NFC umumnya dipasang 

pada ponsel, keuangan non tunai. 

14) On Board Unit  

Sistem pembayaran tarif jalan tol otomatis 

menggunakan alat yang scanner dipasang pada 

panel tiang/box layanan non tunai untuk 

memindai OBU (On Board Unit) yang dipasang 

di dash board kendaraan konsumen pengguna 

jalur khusus bayar non tunai tol. Pengguna jalan 

tol dapat langsung melewati gardu bayar OBU 

dengan kecepatakn maks 20 km/jam agar OBU 

dapat dibaca oleh mesin scanner pengelola jalan 

tol dengan baik. Modul ini amat membantu 

efisiensi waktu pembayaran di gardu bayar tol 

dan dapat mengurangi antrian pembayaran di 

gardu pintu tol.  
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15) Electronic Road Pricing  

Electronic Road Pricing atau ERP adalah 

sebuah modul aplikasi scanner yang diterapkan 

pada jalan berbayar. Model ini layaknya 

kendaraan melewati jalan tol. Jalan berbayar atau 

ERP ini akan segera diterapkan di jalan protokol 

di kawasan tertib lalu lintas di Jakarta, dengan 

pertimbangan untuk mengelolaa kemacetan jalan, 

akibat banyaknya kendaraan yang masuk pada 

jam-jam tertentu. Sistem ERP ini diterapkan 

setelah terlebih dahulu memasang alat On Board 

Unit (OBU) di kendaraan. Saat kendaraan 

melewati gerbang sensor ERP, frekuensinya akan 

terbaca oleh sistem dan secara otomatis transaksi 

pembayaran terjadi. 

16) E-money   

Alat pembayaran yang menggunakan media 

elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga 

internet. Nilai uang nasabah tersimpan dalam 

media elektronik tertentu. E-money sering disebut 

Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, 

Electronic Currency. E-money sangat aman untuk 

digunakan karna sangat sulit diretas atau di 

bajak.
63

 

17) QRIS 

QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah 

standar QR Code pembayaran untuk sistem 

pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh 

Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI). 
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c. Prinsip – prinsip Sistem Pembayaran Non Tunai 

Terdapat 4 prinsip dalam penyelenggaraan Sistem 

Pembayaran Non-Tunai : 

1) Keamanan  

Segala resiko yang ada dalam sebuah sistem 

pembayaran seperti, kredit, likuiditas, fraud harus 

dikelola dengan sangat baik oleh si penyelenggara 

dalam sebuah sistem pembayaran.  

2) Kesetaraan Akses 

Bank Indonesia tidak menyetujui segala 

macam praktek monopoli pada penyelenggaraan 

dalam sebuah sistem yang bisa menghambat 

pelaku ekonomi lainnya untuk ikut masuk dan 

menyelenggarakan sistem pembayaran. 

3) Perlindungan Konsumen  

Bank Indonesia harus dapat memberikan 

jaminan terhadap aspek-aspek di perlindungan 

konsumen yakni jaminan adanya kepastian 

hokum kepada konsumen dan pembuat jasa dalam 

divisi perlindungan konsumen. Konsumen dan 

penyedia jasa dapat mengajukan pengaduan 

kepada Bank Indonesia jika mengalami hal-hal 

yang merugikan. 

4) Efisiensi  

Bank Indonesia harus menjamin penyelenggaraan 

sistem pembayaran bisa berjalan secara efisien, 

dapat digunakan secara luas dan banyak orang 

dan biaya yang ditanggung oleh masyarakat 

menjadi lebih murah. 
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d. Mekanisme Sistem Pembayaran Non Tunai 

 

Gambar 1.1 

Sistem Layanan Pembayaran Non Tunai
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) menurut 

BI adalah gerakan nasional mendorong masyarakat 

menggunakan sistem pembayaran dan instrumen 

pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi 

pembayaran. GNNT merupakan salah satu program 

nyata untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen 

non tunai yaitu uang elektronik secara langsung 

sehingga pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa 

nyaman untuk menggunakan instrument pembayaran 
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non tunai. Tujuan-tujuan Gerakan Nasional Non 

Tunai (GNNT) yaitu:
65

 

1) Memberikan pengalaman menggunakan APMK 

(Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang 

elektronik bagi masyarakat yang baru mulai 

menggunakan instrument pembayaran non tunai 

tersebut, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan 

dalam bertransaksi secara rutin.  

2) Mendorong peningkatkan frekuensi penggunaan 

APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) 

dan uang elektronik dalam kegiatan transaksi 

masyarakat. 

3) Mempelajari perilaku dari masyarakat yang telah 

memiliki rekening di bank dan telah memiliki 

APMK maupun uang elektronik namun 

penggunaan untuk bertransaksi cenderung masih 

minim. Dengan program ini diharapkan dapat 

memperoleh informasi yang tepat mengenai 

apakah akan terjadi perubahan perilaku 

masyarakat untuk menggunakan instrumen 

tersebut apabila masyarakat difasilitasi dengan 

berbagai kemudahan seperti keberadaan merchant 

yang lebih banyak serta infrastruktur yang lebih 

merata dan berbagai program yang menarik.  

4) Memberikan edukasi tentang APMK dan uang 

elektronik baik melalui sosialisasi, pusat 

informasi, lomba, seminar non tunai dan bazar 

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.  

5) Mendorong peningkatan frekuensi dalam 

penggunaan APMK dan Uang Elektronik.
66
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 Layanan pembayaran non tunai tersebut terbagi 

terbagi menjadi dua yaitu yang diselenggarakan oleh 

BI dan diselenggarakan oleh industri. BI 

menyelenggarakan transaksi seperti RTGS (Real Time 

Gross Settlement), SSSS (Scripless Securities 

Settlement System), dan SKNBI (Sistem Kliring 

Nasional Bank Indonesia). Sedangkan industri sebagai 

PTD (Penyelenggara Transfer Dana), 

menyelenggarakan APMK (Alat Pembayaran 

Menggunakan Kartu), dan menyelenggarakan uang 

elektronik.  

e. Pandangan Islam Tentang Sistem Pembayan 

Non Tunai 

 Jadi pandangan Islam tentang pembayaran non 

tunai atau bertransaksi menggunakan QRIS pada 

dasarnya sama hukumnya seperti menggunakan uang 

kertas biasa karena keduanya memiliki fungsi yang 

sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual 

beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para 

konsumen dalam maksud pemenuhan akan 

kebutuhannya. Menurut perspektif syariah, hukum 

atas penerapan non tunai QRIS adalah halal. 

Kehalalan ini berlandaskan kaidah; “setiap transaksi 

dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan 

kecuali jika ada dalil yang jelas mengharamkannya”, 

maka dari itu setiap chip atau server e-money yang 

dikeluarkan haruslah memenuhi ketentuan yang 

sesuai dengan prinsipprinsip syariah agar penggunaan 

tidak menjadi haram. Faktor lain yang mendukung 

halalnya non tunai QRIS adalah tuntutan akan 

kebutuhan manusia akan pembayaran non tunai e-

money itu sendiri, dan ditambah pertimbangan 

banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, 

sehingga menjadikan non tunai QRIS sah digunakan 
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baik secara agama maupun dalam pengaturan 

negara.
67

 

 Lebih lanjut dalam penjelasan dan peraturan Bank 

Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang akad 

penghimpunan dan penyaluran dana yang 

melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa prinsip transaksi 

dalam Islam adalah:
68

 

1) Tidak Mengandung Maysir 

 Maysir yaitu transaksi yang di dalamnya 

mengandung unsur perjudian, untung-untungan 

atau. Spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan 

uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan 

pembayaran retail yang menuntut pada transaksi 

yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk 

kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. 

Seperti firman Allah SWT berikut ini: 

ََْصاُب  ٍِْسُش َواَْلَ ًَ ُش َواْن ًْ ا اْنَخ ًَ ا اََِّ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٌْ ٰٓاٌَُّهَا انَِّز ٌٰ

ٍِ فَاْجحَُِثُْىُِ نََعهَّكُ  ٍْٰط ِم انشَّ ًَ ٍْ َع ْى َواَْلَْصََلُو ِسْجٌس يِّ

 ٌَ  جُْفهُِحْى

     “Hai orang-orang yang beriman, 

Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah Termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatanperbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Al-

Maidah [5]:90) 

 

 

                                                           
67 “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 54/DSN-

MUI/X/2006 Tentang Syariah Card”, 2006. 
68 M Rizky dan Rachmat Rizky, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam”, 

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 (2018),.  
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2) Tidak mendorong Israf  

 Uang elektronik pada dasarnya digunakan 

sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar 

terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) 

dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan 

jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal 

total nilai transaksi uang elektronik dalam periode 

tertentu. Sebagaiman firman Allah SWT berikut 

ini: 

 

ُكهُْىا َواْشَشتُْىا  َُْذ ُكمِّ َيْسِجٍذ وَّ ٌَُْحَُكْى ِع ًْٰٓ ٰاَدَو ُخُزْوا ِص ثَُِ ٌٰ

 ٍَ ٍْ ْسِشفِ ًُ ّٗ ََل ٌُِحةُّ اْن  َوََل جُْسِشفُْىاْۚ اََِّ

     “Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah  

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan” (Q.S Al-A‟raf [7]:31) 

3) Tidak Menimbulkan Riba  

 Riba adalah transaksi dengan pengambilan 

tambahan,baik dalam transaksi jual-beli maupun 

pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara 

batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. 

Seperti Firman Allah SWT dibawah ini: 

 

َعفَةً ۖ  َضٰ فًا يُّ ۟ا أَْضَعٰ تَٰىٰٓ ٍَ َءاَيُُى۟ا ََل جَأُْكهُى۟ا ٱنشِّ ٰٓأٌَُّهَا ٱنَِّزٌ ٌَٰ

 ٌَ َ نََعهَُّكْى جُْفهُِحى  َوٱجَّقُى۟ا ٱَّللَّ

     “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imron [3]: 

130) 
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 Pertukaran antara nilai uang tunai dengan 

nilai uang elektronik harus sama jumlahnya 

(tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, 

jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong 

kedalam bentuk ribaal-fadl, yaitu tambahan atas 

suatu dua barang yang dipertukarkan dalam 

pertukaran barang ribawi yang sejenis. Maka dari 

itu tidak diperbolehkan melakukan  pertukaran 

nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar 

dari nilai e-money,penerbit juga tidak boleh 

memberikan potongan harga atas penjualan uang 

elektronik karena kelebihan dalam pembayaran 

oleh pemegang kartue-money dan potongan harga 

oleh penerbit tersebut termasuk kedalam sistem 

ribawi yaitu ribaal-fadl. 

4) Tidak digunakan untuk Transaksi Objek Haram 

dan Maksiat  

 Uang elektronik tidak boleh digunakan untuk 

pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, 

yaitu barang atau fasilitas yang dilarang 

dimanfaatkan dan digunakan menurut peraturan 

dalam bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, 

(Dewan Syariah Nasional-Majelis 

UlamaIndonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 

2 ayat 3). Dalam peratuaran Bank Indonesia 

No.7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa uang 

elektronik tidak boleh digunakan untuk 

pembayaran transaksi objek yang haram dan 

mengandung unsur maksiat, yaitu barang atau 

fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau 

digunakan dalam hukum islam. Peraturan ini 

merujuk kembali kepada fungsi uang elektronik 

yang pada dasarnya digunakan sebagai alat 

pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari israf 

(pengeluaran yang berlebihan) dalam 
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berkonsumsi, sehingga dilakukan pembatasan 

jumlah nilaiuang elektronik serta batas paling 

banyak total nilai transaksi uang elektronik. 

 

4. QRIS (Quick Response Indonesian Standard) 

a. Pengertian QRIS 

 Quick Response Indonesian Standard atau biasa 

disingkat dengan QRIS (dibaca KRIS) adalah 

penyatuan dari berbagai macam QR dari berbagai 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) 

menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh 

industri sistem pembayaran bersama dengan Bank 

Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code 

dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
69

 

Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang 

akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib 

menerapkan QRIS. QRIS (QR Code Indonesia 

Standard) adalah standar QR Code pembayaran untuk 

sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan 

oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI).
70

 

 Standar Nasional QR Code diperlukan untuk 

mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan 

kanal pembayaran menggunakan QR Code yang 

berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri 

sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi 

pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. 

Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa 

                                                           
69 Bank Indonesia, ―Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) - 

Bank Sentral Republik Indonesia,‖ accessed November 10, 

2021,https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx 
70 https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspxdiakses pada tanggal 10 November 

2021 pukul 06.53 WIB 
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(merchant) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR 

Code dari berbagai penerbit.
71

 

 

Gambar 1.2 

Satu QR Code untuk seluruh jenis pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: www.bi.go.id 

 Bank Indonesia meluncurkan standard Quick 

Response (QR) Code untuk pembayaran melalui 

aplikasi uang elektronik server based, dompet 

elektronik, atau mobile banking yang disebut QR 

Code Indonesian Standard, bertepatan dengan Hari 

Ulang Tahun (HUT) ke– 74 Kemerdekaan RI, pada 17 

Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan 

salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran 

Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada 

Mei 2019 lalu. ketentuan QRIS dapat dilihat pada No. 

21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
72

 

                                                           
71 Bank Indonesia, Loc.Cit. 
72 https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-

release/Pages/SP_216219.aspx diakses pada tanggal 10 November pukul 06.58 WIB 
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 QRIS disusun dengan menggunakan standar 

internasional EMV Co. Standar ini diadopsi untuk 

mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat 

open source
73

serta mengakomodasi kebutuhan 

spesifik negara sehingga memudahkan 

interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, 

termasuk antar negara. Saat ini standar tersebut juga 

telah digunakan di berbagai negara seperti India, 

Thailand, Singapore, Malaysia, Thailand, Korea 

Selatan dll. 

b. Manfaat QRIS 

 Kehadiran QRIS membawa banyak manfaat dan 

keuntungan bagi para pebisnis. Dengan mendaftar 

QRIS, akan banyak kemudahan yang bisa menunjang 

bisnis kita menjadi lebih maju dan berkembang pesat. 

Awalnya QR code yang populer di Jepang ini 

difungsikan sebagai pelacakan kendaraan di bagian 

manufaktur, namun dalam perkembangannya, QR 

code kini digunakan untuk kepentingan yang lebih 

luas. Berikut terdapat beberapa manfaat QRIS bagi 

para pembisnis yaitu :  

1) Mempermudah Proses Transaksi 

 Dengan QRIS, seluruh transaksi non-tunai di 

toko akan berjalan lebih cepat dan mudah. Karena 

cukup menyediakan satu QR Code untuk 

menerima pembayaran digital dari berbagai 

aplikasi pembayaran. 

2) Menyediakan Lebih Banyak Alternatif 

Pembayaran  

 Dengan QRIS ,seseorang bisa melayani 

pembayaran digital dari berbagai bank dan e-

                                                           
73 Open Source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh 

suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan 

memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia 
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wallet, seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja, 

hingga ShopeePay. 

3) Mencegah Peredaran Uang Palsu  

 Dengan menggunakan QRIS, dapat 

menumbuhkan pola cashless society dan 

meminimalisir resiko peredaran uang palsu yang 

dapat merugikan. 

4) Meja Kasir Lebih Rapi, Modern, dan Kekinian  

 Karena cukup menampilkan satu QR Code 

untuk menerima berbagai aplikasi pembayaran, 

meja kasir di toko/ usaha pun bisa tampak lebih 

rapi dan sedap dipandang mata. Dengan melayani 

berbagai pembayaran digital, toko/ usaha juga 

akan terkesan lebih modern dan kekinian. 

5) Mempermudah Pendaftaran Merchant  

 Tidak perlu susah payah mendaftar merchant 

satu per satu lagi. Karena kita cukup mendaftar 

QRIS satu kali saja dan sudah bisa menerima 

pembayaran digital dari berbagai bank dan e- 

wallet. 

6) Mempermudah Pemantauan dan Analisis 

Keuangan Bisnis  

 Dengan menggunakan QRIS, bisa mengecek 

riwayat transaksi di toko/ usaha secara real-time. 

Tidak perlu mencatat setiap transaksi secara 

manual, karena semua data transaksi terekam 

otomatis.Sehingga memudahkan dalam memantau 

hasil penjualan yang terjadi di toko. 
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c. Visi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 

2025  

Adapaun visi bank Indonesia sistem pembayaran non-

tunai dengan menggunakan jasa produk QRIS sebagai 

berikut:
74

 

1) SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 

mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital 

nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral 

dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, 

dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung 

inklusi keuangan. 

2) SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 

mendukung digitalisasi perbankan sebagai 

lembaga utama dalam ekonomikeuangan digital 

melalui open-banking maupun pemanfaatan 

teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. 

3) SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 

menjamin interlink antara Fin-tech dengan 

perbankan untuk menghindari risiko shadow-

banking melalui pengaturan teknologi digital (spt 

API), kerjasama bisinis, maupun kepemilikan 

perusahaan.  

4) SPI (Sistem Pembayaran Indonesia) 2025 

menjamin keseimbangan antara inovasi dengan 

consumers protection, integritas dan stabilitas 

serta persaingan usaha yang sehat melalui 

penerapan KYC (Know Your Costumer) & AML ( 

Anti Money Laundering) – (And Counter 

Financing of Laundering), kewajiban keterbukaan 

untuk data, informasi, bisnis publik dan 

                                                           
74 Bank Indonesia, ―Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) - 

Bank Sentral Republik Indonesia,‖ accessed November 10, 

2021,https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx 
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penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban 

pelaporan, regulasi dan pengawasan. 

5) SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam 

ekonomikeuangan digital antar negara 

melaluikewajiban pemrosesan semua transaksi 

domestik di dalam negeri dan kerjasama 

penyelenggara asing dengan domestik, dengan 

memperhatikan prinsip resiprokalitas. 

d. PJSP (Penyedia Jasa Sistem Pembayaran) 

yang telah memperoleh persetujuan Quick 

Response Indonesian Standard (QRIS)  

 Adapun Aplikasi yang sudah mendapatkan 

berizin logo QRIS siap sedia menerima pembayaran 

secara non-tunai dengan menggunakan jasa produk 

QRIS sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

PJSP Berizin QRIS 

NO Bank Buku 4 NO BPD 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bank Mandiri 

BRI 

BNI 

BCA 

CIMB Niaga  

Danamon 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

BPD Bali 

Bank DKI  

Bank Nagari 

Bank BJB 

BPD Jatim 

NO Bank Lainnya NO Bank Syariah 

1. 

2. 

3. 

May Bank 

Mega 

Nobu Bank  

1. 

 

Bank Syariah 

Indonesia 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Permata 

Bank Sinarmas 

KEB Hana 

OCBC NISP 

UOB 

NO Non Bank NO Switching 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

OVO  

Gopay 

Telkom 

LinkAja 

Dana 

Paytren 

Shoppey 

Blue Pay 

Transaksi 

ArthaGemilang 

(Ottocash) 

Doku 

1. 

2. 

3. 

4. 

Alto 

Rintis 

Jalin 

ArthaJasa 

Sumber: www.bi.go.id 

 

e. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS 

Terdapat dua jenis pembayaran secara tidak langsung 

dengan menggunakan Quick Reponse Indonesia 

Standard (QRIS) yaitu:
75

 

1) Merchant Presented Mode (MPM).  

Mode yang disajikan oleh pedagang Mekanisme 

QR Code Merchant Presented Mode . Pelanggan 

                                                           
75 Bank Indonesia. 
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akan meng – scan QR Code yang telah disediakan 

merchant. Terdapat dua bentuk QR Code 

Merchant Presented Mode, yaitu: 

a) Merchant Presented Mode (MPM) Statis 

(1) Merchant cukup memajang satu sticker 

atau print-out QRIS dan gratis. 

(2) Pengguna hanya melakukan scan. 

(3) Masukkan nominal, masukkan PIN dan 

klik bayar. 

(4) Notifikasi transaksi langsung diterima 

pengguna ataupun merchant. QRIS MPM 

Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan 

kecil. 

b) Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis 

(1) QR dikeluarkan melalui suatu device 

seperti mesin EDC atau smartphone dan 

gratis.  

(2) Merchant harus me-masukkan nominal 

pembayaran terlebih dahulu, kemudian 

pelanggan melakukan scan QRIS yang 

tampil atau tercetak. 

(3) QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk 

merchant skala usaha menengah dan 

besar atau dengan volume transaksi 

tinggi. 

2) Customer Presented Mode (CPM)  

 Mekanisme QR Code Customer Presented 

Mode ini dapat digunakan oleh setiap orang. 

Konsumen dapat memilih dan mengunduh 

aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel 

dan mempunyai saldo untuk bertransaksi. 
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Merchant akan menscan QR Code yang 

ditampilkan melalui smartphone pelanggan. 

f. Bertransaksi menggunakan QRIS  

 Adapun dua cara untuk bertransaksi 

menggunakan Quick Reponse Indonesian Standard 

(QRIS) sebagai beikut : 

1) Metode transaksi sebelum QRIS Merchant harus 

menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di 

tokohnya. Konsumen yang membayar secara non 

tunai, harus memastikan bahwa aplikasi 

pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada 

merchant. 

2) Metode transaksi sesudah QRIS Merchant tidak 

perlu mempersiapkan banyak aplikasi 

pembayaran, hanya menyediakan satu QR Code 

di tokoh dan QR Code dapat di scan oleh 

mahasiswa/i dengan berbagai aplikasi 

pembayaran di smartphone. 

g. Karakteristik QRIS 

     Terdapat empat  karakteristik QRIS yang 

merupakan kepanjangan dari unggul sebagai berikut: 

1) Universal 

 QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi 

pembayaran apapun yang menggunakan QR 

Code, jadi mahasiswa/i tidak perlu memiliki 

berbagai macam aplikasi pembayaran.  

2) Gampang  

Mahasiswa/i : Mudah, tinggal scan dan klik, 

bayar.  

Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak 

QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai 

menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun. 
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3) Untung  

Pengguna: Dapat menggunakan akun pembayaran 

QR apapun untuk membayar. Merchant: Cukup 

punya minimal 1 akun untuk menerima semua 

pembayaran QR Code. 

4) Langsung  

 Pembayaran dengan QRIS langsung diproses 

seketika. Pengguna dan merchant langsung 

mendapat notifikasi transaksi. 

h. Cara Menjadi Pengguna dan Merchant QRIS  

 Adapun langkah-langkah cara mendaftarkan diri 

menjadi pengguna maupun merchant sebagai berikut 

:
76

 

1) Sebagai Merchant 

a) Apabila belum memiliki account, buka 

terlebih dahulu dengan datang ke kantor 

cabang atau mendaftar online pada salah satu 

PJSP penyelenggara QRIS yang berada 

terdaftar disini.  

b) Lengkapi data usaha dan dokumen yang 

diminta oleh Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran PJSP tersebut.  

c) Tunggu proses verifikasi, pembuatan 

Merchant ID dan pencetakan kode QRIS oleh 

PJSP.  

d) PJSP akan mengirimkan sticker QRIS. 

e) Install aplikasi sebagai merchant QRIS 

f)    PJSP melakukan edukasi kepada merchant 

mengenai tata cara menerima pembayaran 

2) Sebagai Pengguna  

                                                           
76 Bank Indonesia. 
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a) Apabila belum memiliki akun, maka anda 

harus registrasi terlebih dahulu mengunduh 

aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang 

terdaftar di sini. 

b) Lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP 

tersebut.  

c) Isi saldo pada akun anda. 

d)  Gunakan untuk melakukan pembayaran pada 

merchant QRIS sesuai petunjuk di aplikasi 

anda.  

e) Buka aplikasi, cari icon scan/gambar QR/pay, 

scan QRIS merchant, masukan nominal, 

masukan PIN, klik bayar, liat notifikasi.
77

 

5. Inklusi Keuangan 

a. Pengertian Inklusi Keuangan 

 The Consultative Group to Assist the Poor 

(CGAP-GPFI) mengartikan inklusi keuangan sebagai 

suatu keadaan dimana semua orang dewasa usia kerja 

memiliki akses efektif terhadap kredit, tabungan, 

pembayaran dan asuransi dari penyedia layanan 

formal. Yang dimaksut akses efektif adalah 

pemberian layanan yang nyaman dan tanggung jawab, 

dengan biaya terjangkau bagi pelanggan, dengan hasil 

bahwa pelanggan yang tidak layak secara finansial 

dapat menggunakan layanan keuangan formal 

daripada layanan informal yang ada.
78

 

 Inklusi Keuangan ini menggunakan Grand 

Theory teori sikap dan perilaku (Theory of Attitude 

and Behavior). Theory of Attitude and Behavior yang 

menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh apa yang 

                                                           
77 Bank Indonesia. 
78 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 

(Revisit 2017)”, Otoritas Jasa Keuangan, 2017. 
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orangorang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka 

pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), 

apa yang mereka biasa lakukan (habit) dan dengan 

konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap 

merupakan sebuah bangunan hipotesis yang mewakili 

suatu derajat individu dari suka atau tidak suka untuk 

item tertentu.
79

 

 Inklusi keuangan dianggap sebagai landasan 

pembangunan ekonomi. Terutama, inklusi keuangan 

dianggap sebagai unsur penting dalam membantu 

negara-negara memenuhi beberapa tujuan 

pembangunan berkelanjutan mereka, terutama yang 

berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi bersama.
80

 

 Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2016, inklusi keuangan diartikan 

sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat 

mempunyai akses terhadap berbagai layanan 

keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, 

lancar dan aman dengan biaya terjangakau sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka 

meningkatan kesejahteraan masyarakat.
81

 

 “Menurut Hidajat dalam Bintan Badriatul 

Ummah, Nunung Nuryartono , Lukytawati 

Anggraeni, inklusi keuangan adalah upaya untuk 

meniadakan segala bentuk hambatan harga maupun 

non harga terhadap akses masyarakat dalam 

                                                           
79 Herman Ahmadi, “Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun 

Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion”, Inventory: Jurnal Akuntansi, Vol. 1 
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80 Hilman Hanivan dan Nasrudin Nasrudin, “A financial inclusion index for 

Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 22 No. 3 (2019), 
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81 Agufa Midika Michelle et al., “Peraturan Presiden Republik Indonesia 
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memanfaatkan layanan jasa keuangan.
82

 ”Sedangkan 

berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan 

“inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada 

berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”. 
83

 

 Inklusi keuangan adalah indikator penting yang 

berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi 

masyarakat umum. Dalam perspektif Islam pihak 

pemerintah berkewajiban untuk melakukan 

pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan 

pendapatan dan implikasinya kepada tingkat 

kesejahteraan.
84

 Hal ini bermaksud supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja 

sebagaimana firman Allah SWT: 

ُسْىُل  ُُْكْىٍۗ َوَيآٰ ٰاٰجىُكُى انشَّ ٍَ اَْلَْغٍَُِۤاِء ِي ٍْ ٌَ ُدْونَةً ۢ تَ ًْ ََل ٌَُكْى َك

ٌُْذ فَُخُزْوُِ َوَيا ََ  َ َشِذ ٌَّ َّللّاٰ َ ٍۗاِ
َْحَهُْىاْۚ َواجَّقُىا َّللّاٰ ُُّْ فَا ٰهىُكْى َع

 اْنِعقَاِب  

     “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan 

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; 

dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

sangat keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7). 
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 Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah 

bagaimana semua fasilitas produk dan layanan jasa 

keuangan tercapai dan dapat dijangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat sehingga memudahkan seseorang 

untuk melakukan aktivitas keuangan.  

b. Indikator Inklusi Keuangan 

 Dalam SNLKI (Strategi Nasional Literasi 

Keuangan Indonesia) unsur yang berperan dalam 

inklusi keuangan adalah akses, ketersediaan produk 

dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta 

kualitas.
85

 Berikut penjelasannya:  

1) Akses  

 Akses adalah infrasturktur yang disediakan oleh 

lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat 

menjangkau baik lembaga, produk dan layanan 

jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh 

perluasan akses keuangan antara lain: 

a) Penambahan jaringan kantor  

b) Penambahan jumlah agen 

c) Penambahan jumlah ATM 

d) Penambahan point of acces melalui layanan 

digital 

e) Persiapan inftrastruktur berbentuk fasilitas nir 

kantor (branchiess) 

f)     Penambahan kerja sama dengan pihak lain  

g) Pengembangan delivery channel atau saluran 

distribusi produk dan layanan jasa keuangan 

 

                                                           
85 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia ( 

Revisit 2017)”, 2017. 



 
 

 
 

87 

2) Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan 

 Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan 

yang dibutuhkan oleh seluruh golongan 

masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu 

memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu 

menyediakan produk dan layanan jasa keuangan 

untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, 

ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan 

perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan 

masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi 

harga maupun aksesnya. 

3) Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan  

 Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan 

oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari 

inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat 

bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa 

keuangan yang digunakannya, melainkan juga 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4) Kualitas  

 Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan 

layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang 

menggunakan produk dan layanan jasa keuangan 

tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan 

pula penggunaan produk dan layanan jasa 

keuangan oleh masyarakat secara aktif yang 

berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” 

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi 

c. Pendekatan Keuangan Inklusif 

 Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Strategi Nasional Keungan Inklusif (Otoritas 
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Jasa Keuangan, 2017) terdapat pendekatan keuangan 

inklusif: 
86

 

1) Mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptkan 

stabilitas sistem keuangan, mendukung program 

penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi 

kesenjangan antar individu dan antar daerah yang 

merupakan kombinasi dari empat konsep utama 

yang saling menguatkan.  

2) Identifikasi penyelesaian permasalahan yang 

menghambat perluasan akses kepada semua 

lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan 

dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan 

mempertimbangkan best practices dan lesson 

learned dari domestik dan internasional. 

3) Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam 

sektor publik, swasta dan masyarakat. 

d. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan  

 Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat dala 

SNLKI (Strategi Nasional Literasi Keuangan 

Indonesia) antara lain:
87

 

1) Terukur  

  Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam 

rangka meningkatkan inklusi keuangan 

mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, 

waktu, sistem teknologi dan memiliki mitigasi 

terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi 

produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga 

akses yang disediakan dan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang dikembangkan 

memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran 
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dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi 

keuangan. 

2) Terjangkau 

  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses 

oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya 

murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan 

teknologi. 

3) Tepat Sasaran 

  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau 

masyarakat yang menjadi sasaran. 

4) Berkelanjutan  

  Pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara 

berkesinambungan untuk mencapai target yang 

direncanakan serta memiliki aspek jangka 

panjang yang mengutamakan kebutuhan dan 

kemampuan konsumen dan/atau masyarkat. 

e. Tujuan Inklusi Keuangan  

 Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 76/POJK/POJK.07/2016 tentang Peningkatan 

Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa 

Keuangan untuk Konsumen dan/atau masyarakat, 

tujuan inklusi keuangan meliputi:
88

 

1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

lembaga, produk dan layanan jasa keuangan 

formal. 
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2) Meningkatkan penyediaan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan di lembaga keuangan 

formal. 

3) Meningkatkan pemanfaatan produk dan/atau 

layanan jasa keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat 

4) meningkatnya kualitas penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat. 

f. Manfaat Inklusi Keuangan  

 Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh 

masyarakat melalui sistem layanan inklusif keuangan, 

antara lain:
89

 

1) Akses, kemudahan para pelaku usaha dalam 

mengakses pinjaman permodalan secara otomatis 

akan membuka peluang usaha yang lebih luas lagi 

atau juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan 

investasi bagi para pelaku usaha tersebut. 

2) Terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan 

formal agar para masyarakat khususnya golongan 

menengah ke bawah bisa mengakses bermacam-

macam jenis pinjaman usaha dan juga 

memanfaatkan produk bank maupun asuransi 

dengan persyaratan yang relative mudah. 

3) Kemudahan mengakses layanan keuangan formal 

akan mengurangi pertumbuhan bank keliling atau 

rentenir di masyarkat yang biasanya mematok 

pengambilan pinjaman yang mahal dengan bunga 

yang tinggi. 
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4) Rekening yang telah dibuat oleh masyarakat pada 

lembaga keuangan formal kedepannya bisa 

digunakan untuk berbagai keperluan yang sangan 

penting dan juga untuk menajalankan usaha. 

g. Sasaran Inklusi Keuangan  

 Inklusi keuangan memberikan layanan keuangan 

berdasarkan kebutuhan dari setiap lapisan masyarakat. 

Namun kegiatan ini difokuskan kepada kelompok 

yang belum tersentuh layanan keuangan formal yaitu 

masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha 

mikro dan kecil, masyarakat penerima bantuan sosial 

dan wirausaha yang mengalami keterbatasan dana 

usaha. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 82 

Tahun 2016 sasaran inklusi keuangan mencakup 

masyarakat lintas kelompok, yang terdiri dari:
90

 

1) Pekerja Migran, yaitu kelompok yang memiliki 

keterbatasan dalam layanan keuangan formal 

untuk mendukung proses migrasi. 

2)  Wanita, menurut data Gliba; findex (2014), 

hanya 37,5% wanita Indonesia yang memiliki 

akses terhadap rekening layanan keuangan 

formal. 

3) Kelompok masyarakat penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS), yaitu kelompok 

yang terdiri dari anak terlantar, penyandang 

disbilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana 

dan mantan tunawisma. 

4) Mayarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan 

pulau-pulau terluar, yaitu masyarakat yang tinggal 

di wilayah relative kurang berkembang, yang 

dilihat dari faktor ekonomi masyarakat, sumber 
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daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas dan 

karakterisitik daerah 

5) Kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda, 

melihat pesatnya jumlah kelompok tersebut yaitu 

pada tahun 2015 mencapai 206,8 juta atau 

441,87% dari jumlah penduduk Indonesia, 

menjadikan kelompok pemuda memiliki peran 

primer dalam peningkatan angka inklusi 

keuangan di Indonesia. 

 

B. Kerangka Berfikir 

     Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara 

variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh 

jalan pikiran menurut kerangka yang logis, inilah yang disebut 

logical contruct. Didalam kerangka berpikir inilah akan di 

letakkan maasalah penelitian yang akan diletakkan kerangka 

teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menunjukan, 

menerangkan terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian 

ini dijelaskan mengenai implementasi variabel independen 

yaitu efektivitas dan efisiensi terhadap variabel dependen 

yaitu inklusi keuangan. 

 

Gambar 1.3 

Kerangka Berfikir 
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Keterangan :   Pengaruh secara parsial 

 

 Pengaruh secara simultan 

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

         Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empirirs yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.  

          Hipotesis penelitian sangat diperlukan untuk 

memberikan arahan kepada penulis. Melalui hipotesis, penulis 

dapat memperoleh gambaran sementara tentang kemungkinan 

jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis 

bukan merupakan kesimpulan akhir yang telah pasti benar, 

tetapi hal ini perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu 

melalui penelitian. 

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Romy Hafizh Lesmana dengan judul penelitian “Efektivitas 

Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard 

(QRIS) Sebagai Metode Pembayaran Non tunai Bus Surabaya 

Di Kota Surabaya” dalam penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dalam 

penggunaan QRIS sehingga cukup efektif dilakukan, akan 

tetapi minat masyarakat menggunakan QRIS masih rendah 

sehingga perlu sosialisasi dan penyesuaian dengan keadaan 

masyarakat, selanjutnya dalam penelitian Lidanna Dian 

Kurnia dengan judul penelitian “Analisis Efisiensi Penerapan 

Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung” 

dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh posistif dan signifikan terhadap penerapan transaksi 

non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat 

daerah Kota Metro Provinsi Lampung memberikan banyak 

manfaat yaitu transaksi menjadi sangat efisien dan juga 

efektif. 

     Adapun hipotesis penelitian ini mengenai Efektivitas dan 

Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response 

Indonesian Standard (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi 

Keuangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H1    : Terdapat Efektivitas Sistem Pembayaran Non Tunai 

Quick Response Indonesian  Standard (QRIS) secara 

parsial dalam mempengaruhi Inklusi Keuangan. 

H2    : Tedapat Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick 

Response Indonesian Standard (QRIS) secara parsial 

dalam mempengaruhi Inklusi Keuangan. 

H3    : Terdapat  Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran 

Non Tunai Quick Response Indonesian standard 

(QRIS) secara simultan dalam mempengaruhi Inklusi 

Keuangan. 
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