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A.

Latar Belakang
Merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi

satu perusahaan saja, dimana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan
saham berupa aset dan non aset perusahaan yang di merger.
Perusahaan yang melakukan merger dengan perusahaan lainnya harus memiliki
paling tidak 50% saham dan sisanya bisa di miliki oleh investor dari luar perusahaan.
Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya,
perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan
yang dibeli.
Merger dan akuisisi biasanya dilakukan untuk memperluas jangkauan
perusahaan, memperluas ke segmen baru, atau mendapatkan pangsa pasar. Semua ini
dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. Seringkali,
selama merger, perusahaan memiliki klausul khusus untuk mencegah pembelian atau
merger oleh perusahaan lain.
Sementara apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merger
adalah diartikan dalam tiga pengertian. Pertama merger adalah penyatuan usaha
sehingga tercapai pemilikan atau pengawasan bersama. Kedua, merger adalah juga
berarti penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu kepemilikan. Ketiga,

merger adalah pengambilalihan seluruh aktiva atau passiva yang dimiliki suatu
perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan yang mengambil alih atau
perusahaan yang baru.
Perusahaan merger yang peneliti ambil untuk studi pada kepuasaan konsumen
dompet digital adalah GoTo (Gojek&Tokopedia). GoTo adalah perusahaan teknologi
Indonesia, dibentuk dari merger antara Gojek dan Tokopedia, dimana perusahaan ini
gabungan dari dua perusahaan start-up super besar yang sedang berkembang pesat
terutama dikalangan anak muda dengan memiliki valuasi hingga US$ 17 milliar.
Apabila dilihat dari valuasinya, nilai perusahaan GoTo mencapai 1,7% dari output
perekonomian nasional. Namun, apabila dihitung menggunakan nilai transaksi bruto
atau GTV, maka valuasinya senilai kurang lebih mencapai 2% dari PDB (Tirta, 2021).
Berdasarkan paparan data tersebut, GoTo merupakan perusahaan yang dinilai sangat
besar dan memiliki pengaruh di Indonesia.
Pada 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan
membentuk GoTo. Selain menjadi singkatan dari nama kedua perusahaan, nama GoTo
juga berasal dari kata gotong royong.
GoTo memiliki beberapa unit produk, diantaranya jasa ojek online, e-commerce,
jasa pemesanan makanan, jasa pemesanan tiket hingga dompet digital. Kelengkapan
produk dari GoTo menjadi dipermudah dengan adanya dompet digital sebagai sarana
melakukan transaksi. Gopay, begitulah nama produk dompet digital dari GoTo.
Sebagai dompet digital dengan pengguna terbanyak, Gopay bisa disebut sebagai salah
satu produk FinTech tersukses di Indonesia (DailySocial, 2018).

Tingkat literasi keuangan di Indonesia saat ini, rasio pengunaan produk dan jasa
keuangan oleh masyarakat Indonesia masih rendah. Dari setiap 100 penduduk hanya
ada 46 orang yang memiliki rekening di bank. Untuk pemegang polis asuransi jiwa
hanya ada 15 orang dari setiap 100 penduduk. Sedangkan masyarakat yang
memanfaatkan jasa perusahaan pembiayaan (multifinance) juga masih terbatas, yaitu 7
orang untuk setiap 100 penduduk. Peserta dana pensiun juga masih sedikit yaitu hanya
1 orang dari setiap 100 penduduk. Sedangkan masyarakat yang menjadi investor di
pasar modal masih sangat sedikit yaitu 0,15 orang untuk setiap 100 penduduk.
Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat
diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa
tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:
Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga
jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan
kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam
menggunakan produk dan jasa keuangan. Sufficient literate (75,69 %), memiliki
pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa
keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan
jasa keuangan. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga
jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Not literate (0,41%), tidak memiliki
pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa
keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa
keuangan.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan
masyarakat, yaitu: meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau
not literate menjadi well literate, meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan
jasa keuangan.
Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang
sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan
risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa
keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:
mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai
kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan
lebih baik, terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas,
mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa
keuangan.
Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa
keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain
sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak
masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan
mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat

dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks
inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat
peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta
peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan)
sebesar 8,39%. Survei SNLIK OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34
provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah
perkotaan/perdesaan.
FinTech (Financial Technology) sebagai bentuk penggunaan teknologi dalam
sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis
baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,
dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank
Indonesia, 2017). Hadirnya FinTech memberikan pengaruh yang baik terhadap
perekonomian di Indonesia. Kencana (2018) menemukan bahwa pada tahun 2018
FinTech berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar Rp 25,97 triliun serta
meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar Rp 8,94 triliun.

Selain itu, Fajar

Bambang Hirawan, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS),
memprediksikan bahwa transaksi FinTech di Indonesia dapat mencapai US$ 100 miliar
atau Rp 1.417,2 triliun di tahun 2025 (Sidik, 2019).
Merujuk pada konsep FinTech menurut Bank Indonesia, FinTech di Indonesia
kemudian dikategorikan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut: (i) Sistem
Pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan
pembayaran. Hal ini mencakup penggunaan teknologi blockchain atau distributed

ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik dan
mobile payments. (ii) Pendukung Pasar merupakan teknologi finansial yang
menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi
pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau
layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contohnya adalah penyediaan data
perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. (iii) Manajemen Investasi
dan Manajemen Risiko, seperti penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
(iv) Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal seperti layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau
penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding) dan (v) Jasa
Finansial Lainnya yaitu teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran,
pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman,
pembiayaan, dan penyediaan modal.
FinTech bermodel sistem pembayaran merupakan produk yang tumbuh paling
masif yang mana hal ini juga terjadi di wilayah ASEAN (Ernst & Young, 2018). Selain
itu, tingginya arus investasi baik asing maupun lokal yang masuk di FinTech Indonesia
lebih berpusat pada FinTech berbentuk sistem pembayaran.
Tabel 1.1 Perkembangan Transaksi Fintech di Indonesia
Tahun

Transaksi (Milyar Rupiah)

2018

8.791.316

2019

60.418.211

2020

136.602.879

Sumber: BPS (2020)
Berdasarkan tabel 1.1, nilai transaksi fintech di Indonesia terus berkembang.
Hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat adopsi fintech di Indonesia yang
mencapai 60,96% (DailySocial, 2018). Selanjutnya, riset lain juga menunjukkan masih
rendahnya penetrasi FinTech di Indonesia, riset dari institusi tersebut menyatakan
bahwa penetrasi FinTech di Indonesia hanya mencapai 5 persen yang mana hal tersebut
disebabkan oleh masih seringnya masyarakat di Indonesia melakukan pembayaran
dengan sistem tunai (Zuraya, 2019). Serupa dengan dua studi tersebut, kajian lainnya
dari Ernst & Young (2018) menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penggunaan produk
FinTech berupa sistem pembayaran di Indonesia masih lebih rendah dibanding
beberapa negara ASEAN lainnya. Berdasarkan publikasi lembaga tersebut, tingkat
kepadatan penggunaan di Indonesia sebesar 29%, yang mana Vietnam berada di urutan
tertinggi dengan 47%, Malaysia 33%, dan Thailand 30%. Sehubungan dengan adanya
permasalahan tersebut maka menjadi salah satu alasan pendorong riset ini dilakukan.
FinTech berbasis sistem pembayaran memiliki jenis yang beragam yang mana
salah satunya adalah Dompet Digital. Pada pasar Indonesia, hingga per 24 Mei 2019
telah terdapat 38 produk dompet digital yang telah mendapatkan izin operasional dari
Bank Indonesia. Gopay, sebagai salah satu Dompet Digital resmi dari perusahaan
GoTo, harus meningkatkan kepuasan pelanggan sejalan dengan perusahaannya yang
semakin besar.
Dompet digital secara umum dapat di definisikan sebagai aplikasi elektronik
yang digunakan untuk transaksi secara daring melalui smartphone, yang memiliki

kegunaan hampir sama dengan kartu kredit atau debit. Selain itu, dompet digital dapat
berfungsi untuk melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan, isi ulang pulsa,
pengajuan pinjaman, pengiriman dana, dan berbagai fasilitas layanan lainnya yang
berbeda-beda setiap produk dompet digital (Warta Ekonomi, 2019).
Maraknya pertumbuhan dompet digital tersebut berpengaruh terhadap
berkembangnya kajian-kajian mengenai dompet digital. Menurut Dennehy dan
Sammon (2015), studi mengenai dompet digital didominasi oleh studi mengenai
tingkat adopsi penggunaan pada dompet digital khususnya pada aspek teknologi,
keamanan dan arsitektur program dalam dampaknya terhadap kepuasan pengguna.
Melansir dari pendapat tersebut, maka kepuasaan pengguna dapat dihubungkan dengan
tingkat adopsi pengunaan dompet digital sehingga secara garis besar terdapat pro dan
kontra terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna dompet digital.
Kepercayaan pelanggan, keamanan data dan desain antarmuka untuk pengguna
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital di Jerman (Stewart
dan Jurjens, 2017). Faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna dompet
digital di India adalah adanya tawaran potongan harga dan hadiah, kemudahan
penggunaan aplikasi, pengiriman uang secara instan tanpa perlu menggunakan uang
tunai, keamanan transaksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kartu kredit
dan debit, dan tidak adanya biaya transaksi (Bagla dan Sancheti, 2018). Kajian lain dari
Cheng, et al. (2018) menunjukkan bahwa ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi
fasilitasi, dan keamanan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan pengguna dompet digital di kalangan pemuda Kamboja. Sedangkan studi dari

Teoh, et al. (2013) menunjukkan bahwa manfaat aplikasi, self-efficacy dan kemudahan
penggunaan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna dompet digital di
Malaysia.
Riset lain oleh Smolarczyk (2018), menunjukkan adanya hasil yang positif atas
pengaruh variabel kenyamanan, kemampuan menyelesaikan masalah, keberhasilan
penggunaan produk, dan keamanan terhadap kepuasan pengguna dompet digital di
Finlandia. Sejalan dengan pendapat tersebut, kenyamanan, kesesuaian, kepercayaan,
kegunaan yang dirasakan, dan kemudahan penggunaan juga berpengaruh secara positif
terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital di Taiwan (Chen dan Wu, 2017).
Sehubungan dengan adanya studi-studi yang telah dilakukan dibeberapa negara
seperti Jerman, India, Kamboja, Malaysia, Finlandia dan Taiwan maka perlu dilakukan
pula kajian serupa mengenai kepuasan penggunaan dompet digital di Indonesia. Kajian
perlu dilakukan mengingat besarnya kontribusi dompet digital terhadap perekonomian
Indonesia dan masih rendahnya penetrasi penggunaan dompet digital di Indonesia.
Oleh karena itu, riset ini mencoba mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh
terhadap kepuasan penggunaan produk dompet digital. Gopay dipilih sebagai studi
kasus dalam penelitian ini dikarenakan sebagai salah satu dompet digital dari
perusahaan yang baru merger GoTo. Selain itu studi ini dilakukan dengan responden
mahasiswa disalah satu universitas di Indonesia yangnmana mahasiswa dianggap
representasi terhadap generesi melek teknologi, sehingga asumsi yang digunakan
adalah para mahasiswa sudah mengenal dan memahami produk dompet digital.
Generasi milenial berada pada proporsi tertinggi dalam penggunaan dompet digital

(Cheng, Khim dan Thai, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,
maka penulis menyusun judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUASAN KONSUMEN DOMPET DIGITAL GOPAY (Studi Kasus Mahasiwa
Universitas Seblas Maret)”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disajikan, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Apakah faktor kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam
menggunakan dompet digital Gopay?

2.

Apakah faktor biaya berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam
menggunakan dompet digital Gopay?

3.

Apakah faktor mobilitas penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen dalam menggunakan dompet digital Gopay?

4.

Apakah faktor kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen dalam menggunakan dompet digital Gopay?

C.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara umum ingin melihat bagaimana faktor yang menjadi alasan

menggunakan dompet digital. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Mengetahui pengaruh faktor kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam
menggunakan dompet digital Gopay.

2.

Mengetahui pengaruh faktor biaya terhadap kepuasan konsumen dalam
menggunakan dompet digital Gopay.

3.

Mengetahui pengaruh faktor mobilitas penggunaan terhadap kepuasan
konsumen dalam menggunakan dompet digital Gopay.

4.

Mengetahui pengaruh faktor kemudahan penggunaan terhadap kepuasan
konsumen dalam menggunakan dompet digital Gopay.

D.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai
pengaruh kepercayaan, biaya, mobilitas dan kemudahan penggunaan terhadap
tingkat kepuasan penggunaan dompet digital.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah kepada perusahaan
FinTech dompet digital dalam mengembangkan serta menginovasi produknya
dan sebagai indikator perekenomian nasional dalam mengembangkan
infrastruktur FinTech.

