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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 

penelitian yang membahas mengenai E-Money agar memperbanyak referensi 

untuk melakukan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu 

berupa jurnal terkait. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sulistyo Seti Utami pada tahun 

2017 dengan judul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Penggunaan E-

Money (Studi pada Mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta). Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kegunaan, kemudahan, dan 

keamanann terhadap minat mahasiswa STIE Ahmad Dahlan Jakarta dalam 

menggunakan e-money. Hasil penelitian yang didapat yaitu variabel kegunaan 

tidak berpengaruh signifikan, variabel kemudahan berpengaruh signifikan, dan 

variabel keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan E-Money. Letak perbedaan yang ada adalah pembahasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa sedangkan 

penelitian penulis mengenai minat penggunaan terhadap masyarakat . (Utami, 

2017)  
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Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Anjelina pada tahun 2018 dengan 

judul ”Persepsi Konsumen Pada Penggunaan E-Money”, tujuan penelitian ini 

adalah ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk 

menggunakan e-Money dan mengetahui apakah terdapat peran gender pada 

hubungan tersebut. Hasil penelitian yang didapat yaitu subjective norm 

berpengaruh secara signifikan pada niat untuk mengadopsi e-money lebih tinggi 

laki-laki dibanding perempuan, dan gender merupakan variabel moderasi pada 

hubungan ini. Letak perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah  penelitian milik Anjelina membahas tentang bagaimana persepsi 

konsumen berdasarkan gender sedangkan penelitian penulis mengenai minat 

masyarakat berdasarkan fitur E-Money. 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Definisi Bank 

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut  kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa- jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. (Kuncoro, 2002) 

a. Fungsi dan Tujuan Bank 

Fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur 

dana masyarakat. Tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 
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kesejahteraan banyak rakyat. (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan, 1998. 

2. Minat Menggunakan E-Money 

Minat merupakan ketertarikan hati atau keinginan yang tinggi 

terhadap sesuatu yang timbul karena benda, aktivitas ataupun kebutuhan 

yang terasa maupun tidak terasa. Minat menggunakan E-Money dapat 

diartikan bahwa pengguna berkeinginan dan tertarik dalam menggunakan 

produk tersebut untuk salah satu alat transaksinya. 

3. Pengertian E-Money 

E-Money (Electronic Money) atau Uang elektronik (uang digital) 

adalah pengganti uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara 

elektronik yang melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet 

dan sistem penyimpanan digital atau alat pembayaran dalam bentuk 

elektronik dimana nilai uangnya disimpan di dalam media elektronik dapat 

berupa chip. E-Money ini memiliki nilai yang tersimpan dimana jumlah 

uang dalam suatu media elektronik yang dimiliki akan berkurang jika 

digunakan untuk transaksi dan akan bertambah saat di setor kembali oleh 

pengguna E-Money. Bentuk dari E-Money adalah kartu. E-Money dapat 

digunakan untuk beragam jenis pembayaran seperti pembayaran 

transportasi umum, jalan tol, dan toko yang bekerja sama dengan penerbit 

E-Money. Penerbit E-Money yaitu pihak perbankan atau lembaga lain selain 

bank atas perijinan dari Bank Indonesia.  
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  Electronic money (e-money) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh 

pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik 

dalam suatu media seperti server atau chip. 

2. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 

3. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh 

penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 

Semua uang yang tersimpan di E-Money tidak di jamin oleh LPS 

(Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga kartu ini dapat dipindah 

tangankan dan di isi ulang di beberapa tempat seperti di bank, ATM, mesin 

EDC ataupun minimarket dan seluruh merchant yang menerima transaksi 

E-Money. 

Disamping itu menurut Hidayati (2006: 4) pengertian e-money 

mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International 

Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 

mendefinisikan uang elektronik sebagai “stored value or prepaid products 

in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on 

an electronic device in the consumer’s possession” (produk stored-



9 
 

 
 

value atau prepaid dimana sejumlah uang disimpan dalm suatu media 

elektronis yang dimiliki seseorang).Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai 

uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya 

untuk pembayaran. 

Selain itu Adiyanti (2015: 2) berpendapat uang elektronik adalah 

uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. 

Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer. Uang 

elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) 

dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suati media elektronis yang 

dimiliki seseorang.  

Kemudian Rivai (2001: 1367) berpendapat bahwa uang elektronik 

adalah alat bayar elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih 

dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun 

melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan 

nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang 

elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk 

melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung 

nilai uang pada media uang elektronik tersebut. 

4. Manfaat  E-Money 

1. Memberikan pengguna E-Money kemudahan dan kecepatan dalam 

melakukan transaksi karena tidak memerlukan uang tunai. 
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2. Tidak perlu menerima uang kembalian berupa permen saat penjual tidak 

memiliki kembalian uang kecil (recehan). 

3. Tanpa batasan penggunaan dalam sehari sampai jumlah saldo di dalam 

E-Money habis. 

4. E-Money mudah dibawa kemana saja dan tidak memakan tempat. 

5. Fitur yang ada pada E-Money bisa 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. 

Hidayati (2006:5) berpendapat manfaat atau kelebihan penggunaan 

E-Money dibandingkan uang tunai ataupun non tunai lainnya, antara lain :  

Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk 

transaksi yang bernilai kecil (micro payment), disebabkan nasabah tidak 

perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus 

menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang 

kembalian dari suatu transaksi apabila menggunakan e-money. 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi 

dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi 

dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan 

otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan 

transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. 
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5. Keunggulan produk E-Money 

Keunggulan yang ada pada produk E- Money adalah 

a. Penggunaan e-Money lebih efektif untuk mengurangi peredaran uang 

palsu di masyarakat. 

b. Mencegah tindak pidana yang disebabkan oleh tindakan membawa uang 

tunai. 

c. Efisiensi karena tidak perlu repot menghitung uang kembalian, apalagi 

jika nominal angkanya unik. 

d. Dapat mengetahui dengan pasti berapa jumlah uang yang digunakan. 

e. Menghemat waktu antrian, misalnya antrian di jalan tol. 

6. Syarat dan Ketentuan penggunaan E-Money pada Bank Mandiri. 

a. Nasabah wajib mengembalikan Mandiri E-Money kepada Bank tanpa 

syarat atas permintaan Bank kepada pemegang kartu karena E-Money 

adalah milik Bank. 

b. Jika kartu Mandiri E-Money rusak, hilang, dicuri, atau digunakan oleh 

pihak yang tidak berwenang karena kelalaian pemegang kartu maka 

Bank tidak akan melakukan pemblokiran, mengganti kerugian yang 

terjadi maupun mengganti kartu yang baru. 

c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak menjamin saldo yang ada di 

dalam kartu Mandiri E-Money karena bukan merupakan simpanan dan 

tidak termasuk dalam program LPS. Penyimpanan, pengamanan, dan 

penggunaan Mandiri E-Money sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

pemegang kartu. 
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d. Pemegang kartu Mandiri E-Money berhak menggunakan kartu untuk 

transaksi sebatas saldo yang tersimpan dan tidak akan menggunakan 

atau mencoba menggunakan Mandiri E-Money untuk transaksi melebihi 

saldo yang tersimpan dan pemegang kartu dapat melakukan transaksi 

dengan batas maksimal transaksi sebesar Rp 20.000.000,- setiap bulan. 

e. Pemegang kartu harus mematuhi intruksi panduan atau pedoman 

maupun prosedur yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu.  

f. Pemegang kartu tidak diperkenankan dalam memanipulasi, merusak, 

mengubah, mengcopy, menggandakan kartu baik fisik maupun isi atau 

data kartu. Jika hal itu terjadi oleh pihak yang tidak berwenang maka  

maka pemegang kartu wajib segera melaporkan kepada Bank. 

g. Pencantuman nama atau tanda apaun pada kartu Mandiri E-Money 

bukan merupakan bukti atau penunjuk keabsahan kepemilikan.  

h. Bank memiliki hak sepihak untuk menghentikan atau menangguhkan 

pelayanan tanpa pemberitahuan apabila terjadi gangguan teknis pada 

jaringan seperti dilakukannya peningkatan, perubahan, atau 

pemeliharaan dan jaringan Mandiri E-Money telah terindikasi 

digunakan untuk kejahatan atau kegiatan melanggar hukum dengan 

akibat kerusakan atau gangguan terhadap jaringan Mandiri E-Money.  

(PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 2019) 

7. Cara Penggunaan E-money. 

a. Sebelum melakukan transaksi menggunakan kartu Mandiri E-Money 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti : 
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Pastikan jika tempat melakukan transaksi dapat menerima 

pembayaran menggunakan E-Money dan pastikan saldo tersimpan pada 

kartu mencukupi. Untuk transaksi saat menggunakan di kereta api atau 

busway tap terlebih dahulu pada mesin cek saldo yang tersedia di halte 

atau stasiun untuk mengaktifkan kartu. Saat pengisian saldo harus 

melakukan update saldo. 

b. Bagaimana cara isi ulang/top up kartu E-money? 

1) Menggunakan Kartu Debit. 

a) Masukkan kartu debit di mesin atm, dan masukan PIN. 

b) Pilih menu e-money, dan pilih menu isi ulang kemudian pilih 

nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya 

kemudian konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai 

tekan “Ya” 

c)  Letakkan kartu e-money pada reader bertanda logo isi ulang, 

dan transaksi berhasil, kertas struk akan keluar dan saldo akan 

bertambah. 

d) Dalam melakukan pengisian juga dapat mendatangi merchant 

yang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri seperti Indomart 

atau Alfamart dan bilang kasir ingin melakukan isi ulang 

Mandiri E-Money. 
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2) Mandiri Online 

a) Login ke Mandiri Online dan pilih menu E-Money dan pilih isi 

ulang E-Money dan masukan data – data yang diminta seperti 

sumber rekening, nomor kartu dan jumlah. 

b) Akan muncul halaman konfirmasi beserta respon kode yaitu 

didapatkan dengan memasukan challenge code yang di layar ke 

dalam token Mandiri internet. 

c) Setelah berhasil lakukan update saldo dengan melakukan di 

menu lihat saldo atau perbaharui saldo, kemudian tempelkan 

kartu E-Money di belakang telepon genggam (khusus untuk 

pengguna yang menggunakan telepon genggam android NFC, 

atau bisa melakukan update saldo pada mesin ATM terdekat.  

c. Cara melakukan transaksi 

Saat melakukan transaksi cukup tempel kartu pada mesin 

pemindai sampai saldo berkurang sesuai nominal transaksi, tidak 

diperlukan tanda tangan maupun PIN. 

8. Persoalan Yang Muncul Dalam Penggunaan E-Money beserta 

solusinya. 

a. E-Money rusak atau hilang. 

Jika kartu E-Money rusak atau hilang maka dapat digunakan 

orang lain karena pada dasarnya E-Money sama seperti uang tunai yang 

dapat dipindah tangankan, tidak ada fitur pengamanan. Maka dari itu 

jagalah agar kartu E-Money tetap aman. 
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b. Isi ulang sulit  

Terdapat nasabah mengeluh sulitnya proses isi ulang saldo , 

dalam isi ulang tunai pada E-Money dipengaruhi banyak hal misalnya, 

jaringan pada EDC, kartu uang elektroniknya, dan pemilik kartu 

maupun petugas yang membantu kurang paham. Jadi solusi yang bisa di 

dapatkan adalah Laporkan pada pihak penerbit kartu E-Money tersebut 

agar jaringan EDC segera di atasi, cek kembali kartu uang elektronik 

sehingga saat ada gangguan pada kartu tersebut misalnya ada kerusakan 

segera bisa diganti. Pemilik kartu bisa menemui Customer service saat 

dirasa kurang memahami cara penggunaan kartu elektronik, pihak bank 

juga akan melakukan bimbingan terhadap petugas saat dirasa 

pengetahuan petugas itu kurang. (Indra, 2018) 

c. Saldo terpotong 2 kali 

Saldo E-Money terpotong dua kali ini disebabkan kurang hati-

hati ataupun kurang pahamnya pengguna saat menggunakan E-Money , 

seperti pengguna tidak menyadari E-Money ditempelkan dua kali pada 

mesin pembaca E-Money sehingga dana yang dikeluarkan menjadi dua 

kali lipat. Solusi yang dapat dilakukan adalah pengguna kartu sebaiknya 

tidak mengubah, menggeser atau menarik kartu selama transaksi belum 

selesai. Jika insiden tersebut kembali terulang, pengguna dapat 

melakukan pengecekan melalui ATM dan cetak data transaksi. Setelah 

itu, dapat menyampaikan keluhan beserta kartu dan data transaksi 
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tersebut ke kantor bank penerbit kartu e-money terdekat sehingga dana 

dapat dikembalikan. 

d. Tidak semua tempat menerima pembayaran menggunakan E-Money. 

Meskipun saat ini adalah era digital tidak semua tempat dapat 

menggunakan E-Money untuk pembayaran karena hanya pada tempat 

yang memiliki mesin pemindai kartu E-Money saja transaksi dalam 

dilakukan. Solusi yang bisa di lakukan adalah membawa sejumlah uang 

tunai yang cukup atupun kartu debit maupun kartu kredit agar jika tidak 

terdapat mesin pemindai tetap dapat melakukan pembayaran. 

 

 


