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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat berkembang dengan 

pesatnya, sehingga setiap masyarakat harus mengikuti perkembangan agar 

menunjang kehidupan milenial. Gaya hidup masyarakat pun saat ini bergantung 

pada datangnya teknologi yang membuat segalanya semakin mudah dan cepat 

untuk dilakukan.  

Adanya teknologi yang semakin maju sehingga banyak masyarakat 

yang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kemajuan 

dalam sistem pembayaran, saat ini telah menggantikan fungsi uang tunai yang 

dari dulu digunakan masyarakat untuk pembayaran. Hal ini juga didukung oleh 

perusahaan dan pusat-pusat perbelanjaan yang saat ini telah menggunakan 

pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan 

oleh lembaga perbankan maupun non perbankan untuk semakin bersaing dalam 

menciptakan produk pembayaran non tunai yang disukai masyarakat. Salah satu 

contoh pembayaran non tunai saat ini adalah Electronic Money atau E-Money. 

Electronic money (e-money) menurut Waspada (2012:1) adalah alat 

pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu 

oleh pemegang kepada penerbit, dimana nilai uang disimpan secara elektronik 

dalam suatu media atau server yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada 

pedagang. Kelebihan e-money memberikan kelebihan dibandingkan  dengan 

alat transaksi lainnya. Khusus untuk ritel, transaksi menjadi lebih mudah, cepat, 

dan murah, sehingga di masa depan E-Money memiliki potensi untuk
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menggeser peran uang tunai untuk transaksi-transaksi tersebut. 

Penggunaan E-Money ini sudah cukup banyak dalam keseharian 

masyarakat misalnya, pembayaran tol, melakukan pembelian di Toko retail ( 

Indomaret dan Alfamart), pembayaran di wisata hiburan, restauran, maupun 

toko yang terdapat logo E-Money, pembayaran di SPBU Pertamina yang 

berlogo E-Money dan segala pembayaran bisa dilakukan jika terdapat logo E-

Money. Produk e-money yang telah dikeluarkan oleh penerbit yang disahkan 

oleh Bank Indonesia diantaranya adalah Flazz dari BCA, e-money dari Bank 

Mandiri, e-money Bank Mega, Brizzi dari BRI, selain itu ada juga e- money 

yang berwujud aplikasi seperti T-cash dari telkomsel, XL Tunai dari XL Axiata, 

dan Dompetku dari Indosat.  

Minat penggunaan e-money kian mengalami kenaikan, namun masih 

banyak masyarakat yang memiliki E-Money namun belum menggunakan E-

Money secara maksimal dari fitur yang disediakan dikarenakan masyarakat 

belum memahami sepenuhnya fitur yang telah disediakan. Selain itu 

masyarakat juga masih ragu dengan sistem keamanan yang menjamin 

transaksinya memang saldo di dalam E-Money tidak dijamin oleh LPS 

(Lembaga Penjamin Simpanan), sehingga mereka memilih untuk tetap 

menggunakan sistem pembayaran tunai, sehingga penggunaan e-money belum 

maksimal.  

Pembahasan diatas menjadi dasar penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai minat mayarakat terhadap penggunaan produk e-money. 
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B.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana prosedur pembukaan E-Money pada Bank Mandiri KCP Malang 

Tlogomas? 

2. Fitur apa saja yang paling sering digunakan oleh pengguna E-money pada 

Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas? 

C.  Batasan Masalahan 

Pembatasan masalah dilakukan supaya pokok permasalahan yang 

diteliti tidak terlalu melebar dari apa yang telah ditentukan. Sesuai dengan 

rumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang di lampirkan yaitu, 

penelitian ini ini akan berfokus pada prosedur pembukaan E-Money pada Bank 

Mandiri dan fitur apa saja yang paling sering digunakan oleh pengguna E-

Money. 

D.  Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menjelaskan prosedur pembukaan E-Money pada Bank Mandiri KCP 

Malang Tlogomas. 

2. Menjelaskan fitur apa saja yang paling sering digunakan oleh pengguna E-

Money pada Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas. 

E.  Manfaat Penelitian 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak : 
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1. Pihak Perbankan dan Non Bank, diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

untuk lebih berinovasi dan meningkatkan pelayanan E-money untuk 

masyarakat.  

2. Pengguna maupun non pengguna E-money, dapat memahami bahwa e-

money merupakan alat transaksi keuangan non-tunai yang dapat 

memberikan manfaat waktu,biaya, dan tenaga bagi konsumen. 

3. Bagi penulis selanjutnya, untuk dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya, 

dapat menambah pengetahuan. 

 

 

 

 


