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ABSTRAK 

Pada zaman ini teknologi berkembang cepat dan segala inovas 

semakin meningkatkan evesiensi kebutuhan mamusia, begitu juga 

pada sektor ekonomi yang dapat memeneuhi kebutuhan seluruh 

mayarakat di dunia, kebutuhan masyarakat akan kemudahan transaksi 

keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan sistem 

pembayaran yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan transaksi 

dan juga mudah bagi nasabah perbankan.  

Penelitian ini bertujian untuk menguji pengaruh kehadiran E-

Money terhadap minat beli pada marketplace shopee di Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi 

oleh seringnya terjadi masalah pada sistem yang akan mempengaruhi 

minat beli konsumen. Penelitian ini juga untuk mengetahui perspektif 

ekonomi islam terhadap sistem pembayaran online. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Universitas Islam 

Negri Raden Intan Lampung di gunakan sebagai tempat penelitian. 

Dan mengambil data dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

yang aktif berbelanja online pada marketplace shopee. Penelitian 

lapangan (flied research) yakni dengan melakukan survey atau terjun 

langsung ke objek lapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah Kehadiran E-Money (Shopeepay) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil PLS yaitu Result for Inner 

Weight yang menunjukan nilai Koefesien jalur sebesar 0,636. dengan 

nilai t statistik adalah 1.96 yaitu sebesar 17.991 > 1.96. Hal tersebut 

berarti semakin tinggi nilai indikator kehadiran E-money maka 

semakin meningkat pula minat beli konsumen. Ekonomi islam 

memandang bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya 

boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan 

dan lain – lain, kecuali yang sudah jelas diharamkan seperti 

mengakibatkna kemudaratan, tipuan, judi dan riba.  

 

Kata Kunci: Kehadiran E-Money, Minat Beli. 
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ABSTRACT 

In this era, technology is developing rapidly and all 

innovations are increasing the efficiency of human needs, as well as in 

the economic sector that can meet the needs of all people in the world, 

the public's need for ease of financial transactions is increasing. So 

we need a payment system that is sufficient to meet all transaction 

needs and is also easy for banking customers. 

This study aims to examine the effect of the presence of E-

Money on buying interest in the shopee marketplace at Raden Intan 

State Islamic University Lampung. This research is motivated by the 

frequent occurrence of problems in the system that will affect 

consumer buying interest. This study is also to determine the 

perspective of Islamic economics on online payment systems. 

This research was carried out in 2021. Raden Intan Lampung 

Islamic State University was used as a place of research. And take 

data from students of the Faculty of Economics and Business who are 

actively shopping online on the shopee marketplace. Field research 

(flied research) is by conducting a survey or going directly to the 

object of the field. 

The results of this study are the presence of E-Money (Shopeepay) has 

a positive and significant effect on the buying interest of UIN Raden 

Intan Lampung students. From the PLS results, namely the Result for 

Inner Weight which shows the path coefficient value of 0.636. with the 

value of t statistic is 1.96 which is equal to 17.991 > 1.96. This means 

that the higher the value of the E-money presence indicator, the more 

consumers' buying interest will increase. Islamic economics views that 

every muamalah and transaction is basically permissible, such as 

buying and selling, renting, pawning, cooperation, representation and 

others, except those that are clearly forbidden, such as causing harm, 

deception, gambling and usury. 

Keywords: Presence of E-Money, Buying Interest. 
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MOTTO 

 

ِة َواْلبُ رُّ  ُة بِاْلِفضَّ َهِب َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ ِعرِي َوالتَّْمُر الذَّ ِعرُي بِالشَّ بِاْلبُ رِّ َوالشَّ
ا بَِيٍد فَِإَذا اْختَ َلَفتْ   بِالتَّْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْثًلا ِبِْثٍل َسَواءا ِبَسَواٍء َيدا

ا بَِيدٍ   ۙ  َهِذِه اْْلَْصَناُف فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيدا  
 

Artinya :  

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya 

dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka 

juallah sesuka kalian namun harus langsung  

diserahterimakan/secara kontan” 

(HR. Muslim: 2970) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Ada kerangka awal, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami proposal penulisan skripsi ini, maka 

perlu adanya penjelasan terkait penegasan judul skripsi ini dari 

beberapa istilah yang digunakan. Penegasan judul tersebut ditujukan 

agar tidak terjadi salah penafsiran dan kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukain ini 

berjudul “Pengaruh kehadiran E-Money terhadap minat beli 

masyarakat (Study kasus Mahasiswa UIN Raden Intan Fakultas 

Ekonomi Bisnis)”. 

1. pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Kehadiran berasal dari kata dasar hadir. Kehadiran memiliki 

arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kehadiran 

dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua 

benda dan segala yang dibendakan.
2
 

3. E-Money atau uang elektronik didefinisikan sebagai alat 

pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya 

disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus 

menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan 

disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya 

untuk keperluan bertansaksi.
3
 

4. Minat Beli kemampuan membayar untuk memperoleh barang 

yang dikehendaki atau diperlukan.
4
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pustaka Grafindo, 2005), H. 849. 
2 Lekitur https://lektur.id/arti-kehadiran/ 
3Definisi Uang Elektronik” (On-line), tersedia di 

:https://www/bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-
sp/uang-elektronik/pages/defualt.aspx (diakses pada sabtu 23 november 2019). 

4 Winionary https://id.wiktionary.org/wiki/daya_beli 

https://lektur.id/arti-kehadiran/
https://id.wiktionary.org/wiki/daya_beli
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B. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman ini teknologi berkembang cepat dan segala inovasi 

semakin meningkatkan evesiensi kebutuhan mamusia, begitu juga 

pada sektor ekonomi yang dapat memeneuhi kebutuhan seluruh 

mayarakat di dunia, kebutuhan masyarakat akan kemudahan 

transaksi keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan 

sistem pembayaran yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan 

transaksi dan juga mudah bagi nasabah perbankan. Sistem 

pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup 

pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran 

melalui pertukaran nilai antar perorangan. 

Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas sebagai alat 

transaksi pembayaran memiliki banyak sekali keterbatasan 

sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. 

Saat ini kecenderungan transaksi penggunaan alat pembayaran 

non-tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi 

masyarakat. uang elektronik menjadi pilihan yang paling tepat 

dibutuhkan saat ini.
5
 

Namun saat ini hanya beberapa orang yang mengenal metode 

pembayaran non-tunai di tanah air kita,  sebelum exsisnya isitilah 

E-money atau uang elektronik ini masyarakat kita sudah terlebih 

dahulu di kenalkan dan telah akhrab dengan sistem pembayaran 

secara non tunai via kartu kredit dan Debit, bagi masyarakat 

kalangan atas sangatlah mudah mendapat kepercayaan dari pihak 

perbankan, namun tidak dengan kalangan masyarakat menengah 

kebawah. dengan kehadiran E-money ini mungkin adalah sarana 

solusi untuk seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya. 

Tapi karena ketidak tahuannya masyarakat masih jarang dan 

bahkan tidak tahu apa itu uang elektronik, selain karena kurangnya 

pengetahuan pada masyarakat Indonesia, menganggap uang kertas 

lebih mudah dan lebih efektif untuk mencukupkan kebutuhan 

transaksi sehari-hari, terlebih lagi hanya sebagian kecil pengusaha 

yang memiliki mesin electronic data capture (EDC) di tempat 

                                                             
5 Ferry Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata 

Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, Indonesian 

Journal on Networking and Security - Volume 4 No 4 – 2015 
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usahanya, bahkan ada pengusaha yang sudak memiliki mesin EDC 

namun para pekerjanya tidak bisa mengoperasikan alat tersebut. 

Tidak ada perbedaan antara uang kertas dan E-money secara 

nilai , hanya saja bentuk fisik uang E-money dikonversikan ke 

dalam format elektronis, produk e-money pada umumnya 

dikategorikan atas dua kelompok yaitu card-based product dan 

software based product Uang Elektronik (electronic money) dalam 

ketentuan peraturan bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 pasal 1 

ayat 3 tentang uang elektronik yaitu : “uang elektronik (electronic 

money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai 

uang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
6
 

Secara garis besar penggunaan uang elektronik memiliki 

banyak manfaat yang akan diperoleh penggunanya seperti efisiensi 

waktu dan tenaga, kemudahan, keamanan serta kenyamanan karena 

pengguna e-money tidak perlu membawa uang tunai untuk 

melakukan transaksi, selain itu sistem penggunaan uang elektronik 

ini sudah sangat banyak didukung oleh berbagai merchant atau 

gerai perbelanjaan sehingga memudahkan masyarakat dalam 

bertransaksi menggunakan uang elektronik
7
 . Tingginya jumlah 

uang beredar serta besarnya biaya operasional yang dikeluarkan 

Bank Indonesia tiap tahunnya untuk mencetak, menyimpan, 

mendistribusikan, dan memusnahkan uang menjadi latar belakang 

Bank Indonesia selaku bank central Indonesia mencanangkan 

gerakan penggunaan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) 

khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonomi yang 

diberi nama dengan Gerakan Nasional Non Tunai. Munculnya e-

money dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank 

Indonesia untuk menciptakan less cash society di Indonesia
8
 

                                                             
6Peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, 

pasal 1 ayat (3) 
7 Mitnarsih, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-

Money) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen,” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02. 
8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang 

Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu 
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Tapi hal itu juga sesuai dengan beberapa masalah yang muncul 

sejalan dengan manfaat yang banyak di dapatkan dari alat 

pembayaran online ini, diantarnya adalah pencurian data. 

pelanggaran data didefinisikan sebagai akses tidak sah atas data 

pribadi yang dicatat oleh organisasi sehingga mendorong pencurian 

identitas. Pelanggaran data pribadi, sebagai bagian dari risiko dunia 

maya, di mana sejumlah besar informasi pribadi (yaitu, nama, 

nomor jaminan sosial, alamat, email, tanggal lahir, nomor kartu 

kredit, nama pengguna dan kata sandi, dll.) dikeluarkan dari 

organisasi, biasanya untuk digunakan dalam penipuan identitas 

(Wheatley, Maillart and Sornette, 2016).
9
 

Pada bulan Mei 2020, Indonesia dikejutkan dengan berita 

tentang upaya pelanggaran data dari 3 E-commerce. Berdasarkan 

(Zuhri Mahrus, 2020) kasus pelanggaran data dan pencurian 

identitas yang terjadi :  

1. Pada tanggal 1 Mei muncul berita mengenai kebocoran data 

pengguna Tokopedia. Sebanyak 91 juta data yang dilaporkan 

sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga 

US$5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia 

menyatakan bahwa mereka "menemukan adanya upaya 

pencurian data terhadap pengguna Tokopedia."  

2. Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna 

Bukalapak kembali diperjualbelikan. Data ini diduga 

merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Sementara 

Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap cold 

storage mereka (rilis Bukalapak).  

3. Pada 10 Mei , sebanyak 1,2 juta data yang diduga data 

pengguna toko online Bhinneka diketahui bocor dan 

ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap online (dark 

web). Bhinneka menyatakan masih melakukan investigasi 

terhadap dugaan kebocoran tersebut. 

Ketiga perusahaan ini menyatakan bahwa tidak ada data 

transaksi yang dibobol, data finansial tetap aman. Namun, data 

pribadi pengguna seperti tanggal lahir, alamat email, nomor 

                                                             
9
 Rahmawati, PELANGGARAN DATA DAN PENCURIAN IDENTITAS 

PADA E-COMMERCE , Vol. 3, No. 1, Mei 2020 
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telepon, bahkan alamat lengkap muncul sebagai teks tanpa 

enkripsi. Ketiga perusahaan telah melindungi akun penggunanya 

dengan melakukan hashing terhadap password. Tokopedia diduga 

menggunakan SHA384 sementara Bukalapak menggunakan 

algoritma SHA512 dan salt atau Bcrypt. Pada Bhinneka, password 

pengguna tampak seperti teks berformat Base64 encode atau hasil 

enkripsi dua arah
10

 

Dalam dunia digital menjaga keamanan data juga sama 

pentingya seperti menjaga kemananan rumah dari ancaman 

pencurian, berbededa dengan harta benda yang kita simpan d 

rumah atau di bank . cara untuk memperketat ststus kemananan 

uang elektronik yang kita simpan di aplikasi tertentu adalah dengan 

tidak mendownload aplikasi yang sembarangan, atau dengan tidak 

memasukan ID dan PIN aplikasi yang kita gunakan untuk sarana 

penyimpanan uang kepada situs yang tidak resmi, atau juga sebagai 

pengguna E-money perlu waspada dalam menggunakan penyedia 

fasilitas wifi yang gratis¸  sebab seringkali jaringan wifi 

dimanfaatkan orang tidak bertanggungjawab untuk mencuri data 

penggunanya.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ferinaldy tahun 2019 

tentang “ Pengaruh sikap , norma subjektif dan kendali prilaku 

terhadap intensi menggunakan uang elektronik “Dalam penelitian 

ini simpulkan bahwa variabel kendali perilaku berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat perilaku, sehingga semakin baik kendali 

perilaku yang dirasakan mahasiswa universitas Yarsi makan lihat 

perilakunya akan semakin baik pula.  

Dalam penelitian ini membahas tentang minat untuk 

menggunakan uang elektronik dan objek yang dikaji adalah 

mahasiswa universitas Yarsi. dalam hal ini peneliti menyarankan 

agar penelitian selanjutnya dapat lebih spesifik sampel penelitian 

untuk program studi tertentu agar lebih menjelaskan data 

karakteristik dari responden. juga beliau menyarankan agar peneliti 

berikutnya menambahkan variabel lain dan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan 

                                                             
10 ZUHRI MAHRUS, Kebocoran Data Pengguna Tokopedia, Bukalapak, 

dan Bhinneka: Siapa Peduli?, https://cyberthreat.id/ , 2020 

https://cyberthreat.id/
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uang elektronik dalam menunjang aktivitas belajar dan kehidupan 

sehari-hari
11

 

Berdasarkan penelitian dan saran dari penelitian terdahulu, 

maka saya akan menambahkan objek penelitian yang lebih spesifik 

dan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya.maka dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan shopee sebagai 

objek penelitian sebab lembaga riset ICD yang dikutip oleh Startup 

Bisnis.com memprediksi bahwa pasar e-commerce di Indonesia 

akan tumbuh 42% dari tahun 2012 - 2015. Sistem belanja online ini 

tentunya memerlukan pembayaran secara online pula, dimana 

menggunakan alat pembayaran yang dikenal dengan istilah e-

money. E-commerce adalah cara menjual dan membeli barang 

secara online dengan menggunakan website sebagai sarananya.
12

 

Shopee adalah salah satu E-Comcare marketplace online untuk 

jual beli dengan mudah dan cepat. Shopee mulai masuk ke pasar 

Indonesia pada tahun 2015 merupakan  aplikasi e-commerce 

dengan pengguna aktif bulanan terbanyak dan rata-rata rangking 

untuk aplikasi e-commerce yang paling banyak di download baik 

untuk platform iOS maupun Android. Sebanyak 45% pesanan di 

Shopee Indonesia dibayar menggunakan ShopeePay, menandakan 

akselerasi pertumbuhan pembayaran digital seiring dengan 

pertumbuhan e-commerce. memberikan dampak positif bagi 

masyarakat untuk kebutuhan transaksi digital merekaSebagai 

upaya untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam 

bertransaksi non-tunai.
 13

 

Hasil survei juga menunjukkan 86 % pembeli perempuan 

pernah membeli produk di e-commerce Shopee. Sedang 64 % 

pembelanja online laki-laki  menyatakan pernah membeli produk 

di plaform yang menampilkan bintang sepak bola Cristiano 

Ronaldo sebagai brand ambassador Shopee.
14

 

                                                             
11

 Ferinaldy , Pengaruh Sikap, Norma Sukyektif, Kendali Prilaku Terhadap 

Intensi Menggunakan Uang Elektronik, 2019 
12

 Gusti Putu Lestara Permana, penggunaan E-money dalam E-comecare 

sebagai pendukung less chass sociaty, Vol.8 , SEPTEMBER 2019 
13

https://krediblog.id/data-pengguna-aktif-shopee/ 
14

 https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/ 
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Penulis memilih Objek penelitian Mahasiswa FEBI UIN Raden 

Intan Lampung, adalah karna jumlah Sample yang lebih banyak 

dan menjadi terbesar sebandar Lampung, dan mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung juga adalah merupakan salah satu kelompok 

penguna terbesar Shoppe jika di jumlahkan secara Reall time dan 

di bandingkan dengan mahasiswa FEB di Universitas lain. Mereka 

juga kerap berbelanja dengan mengunakan Fasilitas Promo yang di 

berikan oleh Shoppe. apalagi jika mereka mau mengisi E-Money 

yang di sediakan shoppe, pada Vitur Shoppe pay akan tersedia 

lebih banyak kemudahan dan pilihan promo. Di beranda E-

Comcare ini juga selalu tersedia barang – barang yang sedang 

Tranding atau sedang banyak di beli oleh pelanggan di seluruh 

Indonesia,  maka pengguna ShoppePay akan lebih mudah untuk 

memperoleh barang yang di inginkanya dengan langsung 

bertransaksi dengan cara memotong saldo yang sudah di isi oleh 

pengguna sebelumnya. Di bandingan dengan pengguna yang tidak 

menggunakan Shoppe pay, mereka akan mengurus pembayaran 

Via transfer ATM atau melalui pembayaran tunai di Alfamart atau 

Indomart. Dengan berdasarkan latar belakang itu pada penelitian 

ini maka penulis akan meneliti mengenai “Pengaruh kehadiran 

E-Money terhadap minat beli masyarakat ( studi kasus 

Mahasiswa UIN Raden Intan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

pengguna shopeepay)” 

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Shopeepay membawa solusi pada era perdagangan digital 

sekarang ini. Semakin terjaminya mutu kualitas dari e-money 

ini makan akan memungkinkan minat beli bagi para pengguna 

aplikasi belanja online. 

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Trobel pembelian akan mempengaruhi kepercayaan 

seseorang atau minat beli seseorang yang memungkinkan 

tidak melakukan pembelian. 
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b. Masih sedikit yang meneliti shopee pay, adapun 

penelitian model seperti ini ada tetapi belum begitu 

spesifik. 

c. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian 

yang tidak begitu spesifik. Peneliti ingin melakukan di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian dapat berfokus pada 

permasalahan, maka disajikan batasan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Objek yang dijadikan penelitian adalah Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Penelitian berfokus pada terhadap minat beli 

mengunakan shopee pay 

c. Responden dalam penelitian ini adalah adalah Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

menggunakan shopee sebagai tempat berbelanja online. 

d. Pembahasan dan hasil penelitian hanya berlaku di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian 

ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka perlu 

adanya rumusan yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kehadiran e-money berpengaruh terhadap minat beli 

Mahasiswa UIN Raden Intan Fakultas Ekonomi Bisnis? 

2. Bagaimana mekanisme pembayaran e-money dalam 

prespektif islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah 

a. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana dampak dari 

kehadiran E-money terhadap minat beli Masyarakat 

khususnya pada kalangan mahasiswa UIN raden intan 

faklutas ekonomi bisnis. 
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b. Mengetahui dan menganalisa bagaimana mekanisme 

transaksi E-money dari segi prespektif Islam terkait dengan 

jual beli yang dilakukan secara online 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran tentang variabel apa saja yang berpengaruh 

terhadap kehadiran E-money serta mengetahui tentang kajian 

dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

2. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan 

ilmu bagi pihak-pihak tertentu guna menjadikan penelitian 

ini menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terhadap 

objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam 

penelitian ini.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa sekarang 

maupun dimasa yang akan datang. Serta informasi yang 

dihasilkan dapat diimplementasikan dalam penyusunan strategi 

perusahaan untuk meningkatkan minat penggunaan E-money 

dalam perspektif ekonomi Islam. Selain itu, untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan berdasarkan kenyataan di lapangan. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada 

penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam penulisan skripsi ini, agar penulis mendapat 

gambaran yang baik dalam menyusun kerangka fikir dengan 

harapan penulis dapat menyajikan skripsi yang relevan dan mudah 

dipahami. Seperti pada penelitian prastowo kegiatan ini bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, 
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metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di 

dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, 

rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di 

perpustakaan
15

 Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fika Ayu Widyanita dalam 

judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commcare 

Shoppe terhadap kepuasan konsumen Shoppe Indonesia 

pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shoppe. Dengan 

menggunakan metode Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kusioner kepada konsumen yang pernah 

menggunakan aplikasi Shopee. Dari hasil peneltian ini 

menunjukan bahwa kualitas pelayanan Ecommecare 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna 

Shoppe.
16

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Dien Ilham Genady dalam 

judul Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi 

Uang Elektronik Terhadap Keputusa Penggunaan Uang 

Elektronik di Masyarakat. Dengan menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemudahan, kemanfaatan, dan promosi 

uang elektronik berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan  penggunaan uang elektronik di masyarakat.
17

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Firman Ramadhan, 

Andrian Budi Prasetyo dan Lala Irviana yang berjudul 

Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-money dapat 

disimpulkan bahwa dalam persepsi manfaat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat penggunaan. 

Kemudian dalam persepsi kemudahan ternyata berpengaruh 

                                                             
15 Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), hlm.81 

 
16 Ayu Widyanita, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Commcare 

Shoppe terhadap kepuasan konsumen Shoppe indonesia” (skripsi Program Studi 

Ekonomi, UII, Yogyakarta, 2019) 
17 Dien Ilham Genady, “Pengaruh Kemudahan, Kemanfaatan, dan Promosi 

Uang Elektronik Terhadap Keputusa Penggunaan Uang Elektronik di Masyarakat”, 

(skripsi program studi ekonomi, UII, Yogyakarta, 2019) 
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positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk 

menggunakan e- money. Pada persepsi keamanan dan resiko 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

mahasiswa untuk menggunakan e-money18
 

4. Peneltian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan, Manfaat, 

Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan 

Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-

Money”. Penelitian yang dilakukan oleh Arsita Adiyanti dari 

Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

ini betujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat menggunakan layanan E-Money yang 

dianalisis menggungakan analisis regresi linear berganda. 

Penelitian ini memperoleh responden sebanyak 60 orang 

mahasiswa dari semua jurusan Universitas Brawijaya yang 

pernah menggunakan E-Money. Hasil analisis menunjjukan 

bahwa pendapatan, manfaaat, kemudahan penggunaan, daya 

tarik promosi dan kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menggunakan E-Money.19
 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Pembahas 

yang ada di dalam satu bab akan berkaitan dengan bab yang lain, 

sehingga akan membentuk penelitian yang sistematis. Sistematika 

penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul penelitan, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori & Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu pengertian dan teori, minat beli, akad, rukun-rukun akad, 

macam-macam akad, teori tentang jual beli, rukun dan syarat jual 

beli, syarat-syarat sah ijab Kabul, macam-macam jual beli, 

                                                             
18

 Ramadhan, AD. Prasetyo, AB. Irviana, Lala. “Persepsi Mahasiswa 

Dalam Menggunakan E-money”. JDEB. Vol. 13 No. 2 Oktober 2016 
19 Arsita Ardiyanti, “Pengaruh Pendapatan , Manfaat, Kemudahan 

Penggunaan Layanan E-Money” (Malang: Universitas Brawijaya, 2007) 



12 
 

 

pengertian ekonomi islam,tujuan ekonomi islam, metodologi 

ekonomi islam, karakteristik ekonomi islam, sejarah tentang 

shopee, kelebihan dan kekurangan marketplace shopee serta 

bagaimana cara berbelanja di shopee. pada bab ini juga terdapat 

pengajuan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini peneliti mengemukaakan tentang metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data, pembahasan 

hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan 

serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi islam.  

BAB V Penutup 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dari seluruh penelitian  yang telah dilakukan. Selain 

kesimpulan mengena hasil penelitian, peneliti juga menyampaikan 

hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.  

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI & PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Ekonomi Digital 

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan 

terhadap  berbagai sendi kehidupan  manusia, kita kini dengan 

nyata dapat mencermati baaimana perubahan tersebut menjadi 

fenomena dashyat yang yang tidak dapat dibendung, 

sepanjang  tahun 2018 yang baru saja kita lewati,  perusahaan-

perusahaan dunia dan juga di Indonesia berlomba-lomba dalam 

melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan pasar ditengah 

semakin ketatnya kompetisi. 

 

Pengambilan keputusan pembelian merupakan sub bahasan 

penting dalam bidang pemasaran, dimana mempelajari bagaimana 

cara individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

memakai serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau 

pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

Penelitian tentang pengambilan keputusan pembelian menjadi 

sangat penting karena semakin ketatnya tingkat persaingan dalam 

memperebutkan keputusan konsumen dalam memilih produk untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginanya. Peter dan Olson, dan Isa 

menjelaskan keputusan pembelian merupakan pengambilan 

keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk secara sadar atas pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. 

Kotler menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, yaitu: 

a. Faktor budaya.  

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar. Budaya merupakan suatu cara hidup dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi 

ke generasi. 

 

 b. Faktor Sosial.  
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Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor sosial, 

Keluarga. Anggota keluarga satu sama lain saling mempengaruhi 

dalam melakukan keputusan pembelian. Kelompok acuan. 

Kelompok yang dapat memberikan acuan/referensi berpengaruh 

secara langsung atau tidak langsung dalam membentuk sikap 

maupun perilaku seseorang. Subianto menjelaskan kelompok 

referensi 

Inovasi yang dilakukan diantaranya dilakukan dengan strategi 

transformasi digital,  melakukan perubahan menyeluruh atas setiap 

proses, kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi 

teknologi digital, sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga 

riset global yang menjadikan  transformasi digital sebagai 

pengarusutamaan organisasi dalam memenangkan persaingan 

global. Inovasi telah masif menjalar ke seluruh lini kehidupan 

ditengah dinamika relasi dunia yang semakin dinamis, terdapat 

beberapa perubahan radikal yang akhir-akhir ini terlihat bergerak 

sangat cepat, salah satunya melalui digitalisasi,  yang ditandai 

dengan ciri-ciri antara lain, berlakunya vertical networking, 

jaringan sudah tidak lagi memiliki sekat-sekat atau hierarki. 

Vertical networking selanjutnya diikuti dengan horizontal 

integration sebagai bentuk kongkrit kolaborasi yang lebih 

mengedepankan output, inovasi yang inheren dengan digitalisasi, 

melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-

konsep sharing economy, internet of things, e-commerce, finansial 

technology, artificial intelligence dalam berbagai bidang 

kehidupan, utamanya persaingan ekonomi. Digitalisasi ekonomi 

terbukti telah membawa berbagai perubahan, dengan digital 

ekonomi setidaknya memberikan benefit dalam meraih efisiensi, 

efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, terkoneksinya 

satu pihak dengan pihak lain, oleh karena itu, transformasi digital 

ekonomi, sudah selayaknya dijadikan alternative solusi sebagai 

mesin pertumbuhan ekonomi baru. 

Konsep mengenai ekonomi digital pertama kali diperkenalkan 

oleh Don Tapscott (The Digital Economy, 1995), yang bermakna 

keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai 

karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, 
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berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi. 

Dalam ekonomi digital setidaknya terdapat 4 hal penting yang 

terkait dengan aktivitas ekonomi digital, dimana letak geografis 

tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci 

utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan big 

data. 

perkembangan lebih lanjut, ekonomi digital menjadi fenomena 

baru yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan 

ekonomi global, argumentasi ini terbukti bila kita mencermati 

laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital 

Spillover (2016), size ekonomi digital dunia telah mencapai 11,5 

triliun dollar atau berkisar 15,5 persen dari GDP dunia. Besarnya 

konstribusi ekonomi digital terhadap size ekonomi digital ekonomi 

dapat dicermati dari perdagangan Online telah 

mengubah landscape ekonomi dunia sebagai “wajah baru” 

ekonomi global, mengacu pada laporan McKinsey (2018), 

setidaknya perdagangan online memiliki dampak di empat area. 

Pertama, financial benefits. Memberi manfaat ekonomi yang 

dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, misalnya Indonesia sebagai 

pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara.
20

 

B. Uang 

1. Pengertian Uang  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) uang 

adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai (kesatuan 

hitung) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara 

berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan 

bentuk dan gambar tertentu.
21

 Menurut Gregory Mankiw uang 

adalah persediaan asset yang dapat dengan segera digunakan 

untuk melakukan transaksi.
22

 

                                                             
20
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 Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 403. 
22

 N. Gregory Mankiw, Teori Makroekonomi Edisi keempat (Jakarta: 

Erlangga,  2000) h. 145 
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Uang di dalam istilah ekonomi dapat di artikan setiap alat 

atau media tukar yang sama – sama di sepakati dan di terima di 

wilayah atau negara tertentu. Alat atau Media tukar itu dapat 

berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di 

wilayah atau negara.  Dalam ilmu ekonomi modern seperti 

sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi 

semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu 

kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas 

dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian, 

bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih 

digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti 

perdagangan antarnegara dan di daerah pedesaan.
23

 

2. Fungsi Uang 

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna 

memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan 

perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat 

tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah 

memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat 

memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya 

fungsi uang berakibat penggunaan uang yang semakin penting 

dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat 

luas.
24

 

Uang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari denyut 

kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan oleh 

sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh 

masyarakat dan otorita moneter. 

Definisi uang bisa dibagi dalam duan pengertian, yaitu 

definisi uang menurut hukum (law) dan definisi uang menurut 

fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang 

ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk 

alat tranksaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut 

                                                             
23
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12 
24
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fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam 

tranksaksi perdangan serta untuk pembayaran hutang-

piutang.
25

 

3. Jenis - Jenis Uang 

  Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan 

berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. 

Pembagian ini dida sarkan kepada berbagai maksud dan tujuan 

penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang 

membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, 

nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri. Uang dapat 

dibedakan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, 

Negara yang mengeluarkan, dan nilai uang sebagai berikut: 
26

 

a. Jenis Uang Berdasarkan Pihak Yang Mengeluarkan 

Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan 

menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah 

uang kertas atau logam yang beredar di masyarakat. Uang 

giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilyet giro, dan 

sejenisnya. 

b. Jenis Uang Berdasarkan Bahan Uang Berdasarkan bahan 

yang digunakan uang untuk membuat, uang dibedakan 

atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah 

uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, 

perak atau logam lainnya yang beredar sebagai alat 

pembayaran. Sedangkan, uang kertas adalah uang yang 

bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur 

oleh undangundang dan kebiasaan.  

c. Jenis Uang Berdasarkan Negara Yang Mengeluarkan 

Berdasarkan Negara yang mengeluarkan, uang dibedakan 

atas uang dalam negeri (domestik/nasional) dan uang luar 

negeri. Uangdalam negeri adalah uang yang dikeluarkan 

oleh Negara yang bersangkutan. Uang luar negeri adalah 
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 Yuliadi, Ekonomi Moneter (Jakarta: PT. Indeks, 2014), h.98 
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uang yang beredar dalam suatu Negara, tetapi yang 

mengeluarkannya adalah Negara lain.
27

 

C. Uang Elektronik 

1. Pengertian Uang Elektronik 

E-Money merupakan alternatif alat pembayaran non tunai 

khususnya untuk pembayaran mikro sampai dengan ritel dalam 

perdagangan.Uang elektronik merupakan instrumen 

pembayaran non tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang 

yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit untuk kemudian 

disimpan secara elektronik dalam media server atau chip. 

Dalam salah satu publikasi bank for internastional settlement 

mendefinisikan uang elektronik sebagai produl stored value 

atau prepaid dimana uang  disimpan dalam suatu media 

elektronik yang dimiliki seseorang.
28

 

Dalam peraturan bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 

tentang Uang elektronik (Electronic Money), yang dimaksud 

dengan uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi 

unsur – unsur sebagai berikut: 

a. Diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu 

oleh pemegang kepada penerbit. 

b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 

seperti server atau chip. 

c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang 

yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 

d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan 

dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang 

mengatur mengenai perbankan
29

 

2. Manfaat Uang Elektronik 

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

                                                             
27

 Alam S, Ekonomi Makro (Jakarta : Agro Media,2016), h.164. 
28

 Farida Rohmah, Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di 

Indonesia, 2018 
29
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a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam 

melakukan transaksi – transaksi pembayaran tanpa perlu 

membawa uang tunai. 

b. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk 

barang (seperti permen) akibat pedagang tidak memiliki 

uang kembalian yang bernilai kecil (receh). 

c. Sangat Applicable untuk transaksi massal yang nilainya 

kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: Transportasi, 

parkir, toll, fast food, dll. 
30

 

3. Jenis Uang elektronik 

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data 

identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi 

menjadi : 

a. Uang Elektronik Registerd, merupakan Uang elektronik 

yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada 

penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus 

menerapkan prinsip mengenal nasabah dlam menerbitkan 

uang elektronik yang tersimpan pada media chop atau 

server jenis registerd adalah Rp 5.000.000, 00 (lima juta 

Rupiah). 

b. Uang Elektronik Unregisterd, merupakam Uang 

Elektronik yang data identitasnya pemegang tidak 

tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas 

maksmimum Uang Elektronik yang tersimpan pada 

media chip atau server untuk jenis unregisterd adalah Rp 

1.000.000, 00 (satu juta Rupiah).
31

 

Shoppe pay termasuk dalam kategori Uang Elektronik 

Registered, Shopeepay adalah uang elektronik yang diterapkan 

oleh marketplace Shopee sebagai alat pembayaran. ShopeePay 

juga sudah memiliki lisensi e-money resmi dari Bank 

                                                             
30

 Bank Indonesia,, “Uang Elektronik” (On-line), tersedia di: 

http//www/bi.go.id (28 januari 2020) 
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Indonesia.
32

 Dengan hadirnya ShopeePay maka sekaligus 

menambah daftar Uang Elektronik yang ada di Indonesia.   

4. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Perspektif ekonomi islam tentang hukum transaksi 

menggunakan e-money adalah halal, kehalalan ini berdasarkan 

kaidah fikih: transaksi tersebut dikenal dengan istilah bai‟ al-

mu‟athoh, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli 

mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan 

barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun.33Akad berarti 

“perikatan”, dan secara makna epistimologis akad berarti 

“ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum‟ 

tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau 

kedua belah pihak yang berakad” Ada beberapa rukun yang 

harus ada dalam suatu akad, salah satu rukun yang harus ada 

pada akad adalah ijab dan qabul. Ijab dalam jual beli dapat 

dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana qabulpun 

dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama 

kali dari salah seorang yang berakad disebut ijab dan yang lahir 

sesudahnya disebut qabul.34 

Ulama berbeda pendapat apakah boleh sighat ijab qabul 

pada zaman sekarang ini tidak dilafalkan atau diucapkan atau 

harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam masalah ini Imam 

Syafi‟i berpendapat bahwa hukumnya tidak sah, karena jual beli 

harus dilakukan dengan melalui ijab qabul dengan kalimat yang 

jelas atau isyarat. Imam Syafi‟i dalam kitabnya Kitab al Umm fi 

al Fiqh, Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah 

berjuali beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari 

berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. 

Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak 

dengan berpisah badan.35 
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Imam Hanafi menjelaskan bahwa jual beli tanpa lafadz ijab 

qabul adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi 

dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. 

Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu 

riwayatannya: Tidak disyaratkan ijab dan qabul, baik dalam jual 

beli barang kecil maupun barang besar36Penghalalan Allah 

terhadap jual beli mengandung makna bahwa Allah 

menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada 

barang yang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas 

dasar suka sama suka. Untuk mengukur rasa suka sama suka 

itulah dibutuhkan ucapan verbal. 

Imam Hanafi, dalam jumhur ulama‟ fikih termasuk 

didalamnya ada ulama‟ dari mazhab syafi‟i dari generasi 

belakangan, yakni Imam Nawawi, secara jelas dan tegas 

membolehkan kegiatan transaksi seperti bai‟ al-mu‟athoh 

karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi 

kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah islam. Menurutnya, 

akad sepertini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai 

melalui perkembangan. Mula-mula akad ta‟athi hanya dianggap 

sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk 

transaksi jumlah besar. Kemudian imam mazhab ini mengakui 

keabsahan akad ta‟athi dalam partai besar juga. Demikian pula, 

mula-mula akad ta‟athi hanya sah apabila pembayaran 

dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian 

dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.37 

Syarat sighat dalam jual beli menurut Imam Hanafi, bahwa 

terlaksananya ijab qabul tidak harus diekspresikan lewat ucapan 

(perkataan) tertentu, sebab dalam hokum perikatan yang 

dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. 

Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak 

melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi atau 
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menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang 

menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.38 

Imam Hanafi menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila 

seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan 

mengambil barang. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak 

mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah 

penjualan dengan tanpa lafadz ijab qabul. Namun demikian, 

para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para 

pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, 

maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah 

nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas 

Imam Hanafi menandaskan bahwa sesuatu barang yang dibeli 

dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli boleh 

mengembalikannya.39 

Selain berpijak menggunakan metode bayani dalam 

penetapan hukum bai‟ almu‟athoh beliau juga menggunakan 

metode istislahi yakni „urf (adat kebiasaan). Menurut Imam 

Hanafi dalam qaul yang paling rajih, hukum bai‟ al-mu‟athoh 

adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang 

menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut 

menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan 

masing-masing pihak. Adapun pendapat Imam hanafi di buku 

lain, akad sah dilakukan dengan perbuatan atau ta‟athi apabila 

jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal 

luas oleh masyarakat maupun tidak40 

Pendapat ini lebih luas dari sebelumnya dan lebih 

memudahkan manusia. Maka, setiap yang mengindikasikan 

kepada jual beli, sewa menyewa, syirkah, perwakilan dan 

seluruh akad lainnya selain pernikahan adalah sah dengan cara 

ta‟athi, karena yang dijadikan ukuran dalam hal ini adalah 
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adanya sesuatu yang menunjukkan kepada keinginan dua 

pengakad untuk menciptakan akad, mengokohkannya, dan 

menyetujuinya, manusia juga menggunakan cara tersebut sejak 

masa kenabian dan masa setelahnya, dan tidak ada riwayat yang 

dinukil dari Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka hanya 

menggunakan cara ijab dan qabul saja, atau mereka tidak 

menyetujui cara ta‟athi. Jadi, indikasi saja sudah cukup untuk 

menunjukkan adanya ridha. 

D. Mekanisme Pelayanan E-Money 

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan menurut Tjiptono adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, serta ketepatan 

penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen. 

Pelayanan secara spesifik harus memperlihatkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen karena jasa yang dirasakan langsung oleh 

konsumen akan segera mendapat penilaian sesuai atau tidak 

sesuai dengan harapan dan penilaian konsumen.41 Pelayanan 

dikatakan berkualitas apabila kinerja pelayanan dapat 

memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian ada dua faktor 

utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan 

yang diharapkan (expectation) dan pelayanan yang diterima 

performance). Apabila performance dari pelayanan sesuai 

dengan expectation, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

baik oleh pelanggan, apabila performance dari pelayanan 

melampaui expectation, maka kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan memiliki beberapa dimensi atau unsur 

kualitas pelayanan. Dimensi - dimensi kualitas pelayanan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bukti fisik (Tangible) Bukti fisik merupakan suatu 

service yang dapat dirasakan seperti dapat dilihat, dapat 

dicium dan dapat diraba, maka aspek tangible menjadi 

sangat penting sebagai ukuran terhadap kualitas 

pelayanan. Bukti fisik suatu perusahaan dalam 
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menunjukkan esksitensinya kepada pihak eksternal. 

Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi 

pelanggan. 

b. Kehandalan (Reliability) Reliability merupakan 

kemampuan perusahaan untuk dapat melaksanakan jasa 

sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam waktu yang 

telah ditentukan. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan 

pelanggan akan menurun bila jasa yang diberikan tidak 

sesuai. Jadi komponen atau unsur dimensi reliability ini 

merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya 

secara tepat. 

c. Ketanggapan (Responsiveness) Merupakan kemampuan 

perusahaan yang dilakukan secara langsung oleh 

karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi 

yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. 

Termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau 

keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia 

jasa berusaha untuk memperbaiki atau meminimalkan 

kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini 

menekankan pada kecepatan karyawan untuk 

menanggapi permintaan, pertanyaan dan keluhan pihak 

konsumen. Jadi komponen ini terdiri dari kesigapan 

karyawan dalam melayani dan penanganan keluhan 

pelanggan. 

d. Jaminan (Assurance) Merupakan pengetahuan dan 

perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan 

keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa 

yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena 

melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko 

ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan 

penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan 

kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat 

langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari 

dimensi ini terdiri dari kompotensi karyawan yang 
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meliputi ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki 

karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas 

perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan 

seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain. 

e. Empati (Empathy) Merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk 

memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, 

termasuk juga kepekaan atau kebutuhan konsumen. Jadi 

komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari 

akses (access) yaitu kemudahan untuk memanfaatkan 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.
42

 

2. Dimensi Keamanan 

Berdasarkan Pasal 33 jo Pasal 34 Undang-Undang No 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempunyai fungsi 

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

upaya mengembangkan perlindungan konsumen di lndonesia. 

Untuk menjalankan fungsi dimaksud, BPKN dapat melakukan 

penelitian dan pengkajian dalam rangka lebih meningkatkan 

perlindungan konsumen. 

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, serta banyaknya 

laporan mengenai Keamanan Transaksi e-commerce dan e-

money, BPKN menyelenggaraan serangkaian pengkajian terkait 

dengan Keamanan Transaksi e-commerce dan e-money dengan 

menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), yang 

menghadirkan nara sumber dan para pihak yang berkompeten 

antara lain dari perguruan tinggi, Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), pelaku usaha, 

Pemerintah/pemerintah daerah dan para pemerhati perlindungan 

konsumen. 
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Bahwa penyelenggaraan e-commerce dan e-money sebagai 

sistem elektronik melalui internet jaringan publik, aturan-aturan 

utamanya diatur melalui UndangUndang No. 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 

No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Peraturan 

Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Transaksi Elektronik.  

Berkaitan dengan barang dan jasa yang diperdagangkan 

melalui transaksi elektronik maka persoalan yang sering kali 

muncul terkait Keandalan Sistem Elektronik antara lain : a. 

Pencurian Password atau Kode Akses; b. Belum adanya 

Sertifikasi dan Jaminan Keandalan Sistem Elektronik; c. 

Pelanggaran privasi dimana data pengguna dipakai untuk 

menawarkan layanan yang lain atau kepentingan lain tanpa 

seijin konsumen. Nomor Lampiran Perihal : : : 

50/BPKN/12/2014 1 (satu) berkas Makalah Kebijakan 

Rekomendasi Tentang Keamanan Transaksi Elektronik Dan e-

money Jakarta, 4 Desember 2014 Kepada Yth, MENTERI 

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK 

INDONESIA di Jakarta. 

Saat ini Peraturan dan Perundangan yang ada belum cukup 

operatif dan aplikatif untuk melindungi konsumen dari sisi 

keandalan sistem elektronik. Oleh karena itu sambil melengkapi 

Peraturan Perundangan, Kelembagaan, serta Badan Sertifikasi 

yang dipersyaratkan, maka perlu segera dilakukan langkah-

langkah penting untuk melindungi konsumen antara lain : a. 

Dengan mendorong asosiasi pelaku usaha e-commerce dan e-

money untuk melakukan self-regulation dibidang keamanan 

transaksi, dan keandalan sistem elektronik. b. Kementerian 

Informasi dan Komunikasi secepatnya mewujudkan kewajiban 

sertifikasi bidang keandalan sistem elektronik khususnya untuk 

kepentingan ecommerce dan e-money, dengan mengacu standar 

keamanan transaksi yang berlaku umum secara Internasional. c. 

Mempertegas peraturan tentang pembatasan akses portal e-

commerce yang memiliki reputasi negatif. 
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Dengan semakin kompleksnya persoalan e-commerce, dan 

semakin tingginya nilai perputaran ekonomi melalui transaksi e-

commerce, perlu diperkuat Kelembagaan yang ada dengan 

memberikan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan 

ecommerce. Demikian juga koordinasi antar Instansi dan 

Lembaga terkait perlu terus digalang dan ditingkatkan, agar 

ekosistem e-commerce yang dibangun memberikan kemudahan 

kepada pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan 

kepada konsumen yang pada gilirannya memberikan nilai 

positif terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

E. Minat Beli 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli 

suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar 

untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu produk, 

baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel 

minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan 

datang. Minat beli adalah merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-

benar dilaksanakan. 

Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap obyek 

tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai 

produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia 

akan mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. 

Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang 

tersebut berminat untuk membeli produk atau merek yang 

ditawarkan pemasaran atau tidak. 

Menurut Ferdinand minat beli dapat diidentifikasi melalui 

indikator-indikator sebagai berikut:43 

                                                             
43

 Ferdinand, Penelitian Manajemen, (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2002), h. 129. 
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1. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk 

yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorangcyang memiliki preferensi utama pada 

produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika 

terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. 

3. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

4. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

mereferensikan produk kepada orang lain. 

F. Kerangka Pikir 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka Pikir 

 

Menurut Sugiono kerangka pemikiran merupakan sintesa 

tentang hubungan antara variabel yang di susun dari berbagai teori 

yang telah dideskripsikan.
44

 Dalam  kerangka  pikir  diatas,  terdiri  

dari  kehadiran E-Money  sebagai variabel  X  dan  minat beli 

masyrakat  sebagai  variabel  Y.  Dengan demikian  dapat 

dirumuskan  pengaruh  kehadiran E-Money  (X)  terhadap minat 

beli masyarakat (Y). 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka keharusan untuk 

menggunkan E-Money pun akan terus bertambah seiring waktu, 

Dalam hal  ini  peneliti  akan  melihat  apakah  kehadiran E-Money 

di tengah-tengah masyarakat akan menciptakan masyarakat yang 

                                                             
44

 Sugiono,Metode penelitian pendidikan, (Bandung, Alfabet 2017), h.95 

E-money (X) Minat beli (Y) 
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lebih konsumtif lagi dalam membelanjakan uangnya khususnya 

yang terjadi pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas 

Ekonomi Islam 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam  

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data.
45

 Hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data sebuah 

hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap 

pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji 

terlebih dahulu. 

1. Pengaruh kehadiran E-Money (shopee pay) terhadap minat 

membeli masyarakat 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek 

Wulandari Laksmi pada tahun (2019) yang meneliti tentang 

“Penggunaan e-money dalam e-commecare pendukung less 

cash society” mengemukakan bahwa Berdasarkan hasil 

pengolahan data SPSS diperoleh bahwa penggunaan e-

money dalam e-commerce berpengaruh signifikan
46

 

Menunjukan ada keterkaitan antara variabel pengaruh 

kehadiran dan minat beli masyarakat setelah munculnya E-

money dalam objek yang peneliti pilih yaitu Shoppe pay. 

penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Fredinaly dan 

mushlikh pada tahun (2019) yang meneliti tentang 

“Pengaruh sikap, norma sukjektif, kendali prilaku dan 

                                                             
45 Sugiyono, Metodologi Penulisan Pendidikan (pendekatan kualitatif, 

kuantitatif, R & D. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 96. 
46

 Kadek Wulandari, PENGGUNAAN E-MONEY DALAM E-

COMMERCESEBAGAI PENDUKUNG LESS CASH SOCIETY (2019) 
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religiunitas terhadap intensi menggunakan uang elektronik” 

membuktikan Variabel sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat untuk menggunakan e-money
47

 

Namun pada penelitian Priambodo, dan Prabawani pada 

tahun (2016) yang berjudul Pengaruh Presepsi Manfaat, 

Presepsi Kemudahan Penggunaan Dan Presepsi resiko 

terhadap minat mengunakan layanan uang (Studi Kasus pada 

Masyarakat di Kota Semarang). Risiko merupakan suatu 

pandangan dari pelanggaran tentang ketidakpastian yang 

tidak diinginkan dalam melaksanakan suatu kegiatan. yang 

berarti semakin banyak risiko terhadap suatu sistem maka 

sikap calon penguuna enggan menggunakan sistem tersebut. 

Dalam penelitian terdahulu menurut bahwa persepsi risiko 

memiliki sifat negatif terhadap sikap konsumen dan minat 

pengguna
48

 Maka dari itu peneliti mengajukan rumus uji 

hipotesis awal sebagai berikut : 

Ha : Kehadiran E-money berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli masyarakat 

 

 

 

 

  

                                                             
47 Fredinaly , Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kendali Perilaku Dan 

Religiunitas Terhadap Intensi Menggunakan Uang Elektronik, (2019) 
48 Priambodo, Pengaruh Presepsi Manfaat, Presepsi Kemudahan 

Penggunaan, Dan Presepsi resiko terhadap minat mengunakan layanan uang (Studi 

Kasus pada Masyarakat di Kota Semarang) (2016) 
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