
   BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi telah mempermudah segala aktivitas terutama 

dalam melakukan transaksi sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi 

mempermudah transaksi sehari-hari adalah mobile payment. Mobile payment telah 

menjadi kebutuhan dan teknologi baru oleh Dahlberg et al. (2008). 

Mobile payment telah diusulkan sebagai solusi untuk memfasilitasi 

pembayaran mikro pada perdagangan elektronik dan online serta untuk 

memberikan alternatif pembayaran karena berkurangnya penggunaan pembayaran 

tunai dikemukakan oleh Begonha et al. (2002), Coursaris et al. (2003). 

Pengembangan solusi mobile payment didasarkan pada perkembangan teknologi 

telekomunikasi selular yang digunakan secara luas pada telepon selular dan 

keberhasilan konten dan layanan selular, seperti logo dan nada dering. 

Manfaat dari mobile payment, antara lain yaitu memberikan nilai tambahan 

kepada konsumen mengenai bebas mengakses lokasi (Laukkanen & Lauronen, 

2005) dimana mobile payment memberikan kemungkinan kepada konsumen untuk 

melakukan pembelian dimana saja, akses aset keuangan dan alternatif untuk 

pembayaran tunai. Para pengguna dapat, misalnya, membayar tiket transportasi 

atau parkir mobil jarak jauh tanpa perlu mengunjungi ATM, mesin tiket atau 

meteran parkir oleh Begonha et al. (2002). Selain itu, mobile payment juga dapat 

meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi biaya operasional. 
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Berbagai manfaat mobile payment di atas, belum menjadikan mobile 

payment sebagai layanan mobile yang paling sering digunakan. Masih banyak 

kalangan konsumen yang belum bisa menerima layanan mobile payment 

dikemukakan oleh Schierz et al. (2010). Data menunjukkan bahwa penggunaan 

mobile payment  di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 

negara-negara, seperti Filipina, Singapura, dan Thailand (lihat Gambar 1.1), yaitu 

1% dari 100 masyarakat. Sedangkan survei yang dilakukan oleh MARS Indonesia 

mengungkapkan bahwa 58,8% dari 1.710 nasabah di Indonesia belum memiliki 

akun mobile banking (marsindonesia.com) untuk melakukan mobile payment. 

Gambar 1.1 
Tingkat Persentase Mobile Payment di Asia Tenggara 

   

 

 

 

 

Sumber : id.techinasia.com (2013) 

Kebanyakan penelitian tentang faktor-faktor pengadopsian layanan mobile 

payment didasarkan pada Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned 

Behavior  (TPB) atau Technology Acceptance Model (TAM) (Li & Bai, 2010). 

TAM merupakan model yang paling banyak digunakan di antara teori-teori 

tersebut. Namun demikian, dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, diskusi 
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tentang kesediaan mengadopsi layanan mobile payment jarang dikaji (Li & Bai, 

2010). Selain itu, dampak potensial dalam pengadopsian kesediaan layanan 

mobile payment masih belum jelas (Li & Bai, 2010). 

Kebanyakan kegagalan pengadopsian mobile payment  karena kampanye 

kesadaran menggunakan mobile payment sebagian besar memfokuskan pada 

aspek teknis yang tidak begitu penting bagi pelanggan. Penyedia layanan mobile 

payment perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keamanan pembayaran 

mobile payment yang memadai (Shapiro & Varian, 1999). Hal ini karena dalam 

melakukan pembayaran secara online terdapat resiko yang dihadapi oleh 

konsumen.  

Persepsi risiko (perceived risk) atau ekspektasi subyektif konsumen dari 

kemungkinan kerugian, menunjukkan kerangka kerja analisis meyakinkan yang 

dapat menjelaskan perilaku konsumen dalam mengadopsi layanan mobile 

payment. Risiko dianggap sebagai faktor penting bagi keputusan konsumen dalam 

mengadopsi mobile payment. Penelitian tentang risiko yang dirasakan dari 

layanan mobile payment merupakan mengantar dalam memahami determinan 

penting bagi keinginan konsumen untuk mengadopsi mobile payment. Perlu 

dicatat bahwa pada situasi layanan seluler, mobile payment sangat tergantung pada 

kegunaan sistem. Kegunaan sistem tidak hanya berdampak pada kualitas layanan 

mobile payment, tetapi juga menimbulkan risiko yang dirasakan konsumen. Hal 

ini semakin mempengaruhi kesediaan konsumen dalam mengadopsi layanan 

mobile payment. 
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Dengan demikian, penelitian ini bertujuan meneliti risiko yang dirasakan 

dalam mengadopsi layanan pembayaran elektronik atau mobile payment. Untuk 

mencapai tujuan penelitian ini akan dilakukan kajian secara empiris terhadap 

faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pengadopsian mobile payment.  

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko kinerja dan adopsi 

mobile payment ? 

b. Apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko keamanan dan adopsi 

mobile payment ? 

c. Apakah terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko sosial dan adopsi 

mobile payment ? 

d. Apakah terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko waktu dan adopsi 

mobile payment ? 

e. Apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko privasi dan adopsi 

mobile payment ? 

f. Apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko kinerja, persepsi 

resiko keamanan, persepsi resiko sosial, persepsi resiko waktu, persepsi 

resiko privasi terhadap adopsi mobile payment dengan inovasi adopsi sebagai 

moderasi ? 
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1.3 Tujuan  dan Manfaat Penilitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan-tujuan penelitian berdasarkan permasalahan-permasalahan 

yang dikemukan penulis diatas adalah 

a.  Untuk mengetahui terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko kinerja 

dan adopsi mobile payment. 

b. Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko keamanan 

dan adopsi mobile payment. 

c. Untuk mengetahui terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko sosial dan 

adopsi mobile payment. 

d. Untuk mengetahui terdapat pengaruh negatif antara persepsi resiko waktu dan 

adopsi mobile payment. 

e. Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko privasi dan 

adopsi mobile payment. 

f. Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif antara persepsi resiko kinerja, 

persepsi resiko keamanan, persepsi resiko sosial, persepsi resiko waktu, 

persepsi resiko privasi terhadap adopsi mobile payment dengan inovasi 

adopsi sebagai moderasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

a. Penyedia jasa mobile payment adalah hasil penelitian akan menyajikan 

penjelasan rinci tentang faktor-faktor yang meningkatkan dan menghambat 

pengadopsian mobile payment. 
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b. Akademisi yang membaca dapat mendapat pengetahuan baru, ataupun 

mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan hasil dari penelitian ini. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan untuk bagaimana 

penelitian mengenai negara-asal-produk dapat dilakukan. 

 
1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan bagaimana kerangka teoritis yang dilakukan 

dan  perumusan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan untuk pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data serta metode analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mengenai hasil pengolahan data yang dikumpulkan, terdiri 

dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data yang 

meliputi uji validitas ,uji reliabilitas serta pebgujian hipotesis. 

BAB V  :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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