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A.

Landasan Teori
1. Financial Technology (Fintech)
Teknologi selalu memulai revolusi dalam sistem operasi di bidang keuangan, seperti
halnya transfer secara digital atau penggunaan mesin ATM. Pada era revolusi industri
4.0., muncul suatu istilah yang disebut sebagai Financial Technology atau dikenal dengan
istilah Fintech dimana merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan
teknologi dan menghasilkan model bisnis baru. Menurut Goldstein, poin utama yang
ditekankan dalam fintech adalah kecepatan dan kemudahan dari adanya penggunaan
teknologi (Goldstein, et al., 2019).
Secara lanjut, istilah Fintech sendiri merepresentasikan suatu revolusi dan
transformasi dalam bidang keuangan yang disebabkan oleh teknologi informasi
(Puschmann, 2017). Revolusi dalam bidang keuangan ini tidak hanya melibatkan proses
otomasi dari jasa keuangan yang memberikan nilai tambah tetapi juga produk layanan,
reorganisasi secara fundamental, penciptaan bisnis model baru dan faktor baru yang
memasuki pasar. Pemahaman yang lebih komprehensif dapat dilihat dari adanya dimensi
dan ruang lingkup inovasi yang diciptakan.
2. Dompet Digital
Berbagai inovasi dari fintech menghasilkan beberapa produk layanan jasa keuangan.
Salah satunya yaitu produk “Dompet Digital” yang akan dibahas lebih lanjut dalam
tulisan ini. Dompet digital tersedia dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui

telefon genggam atau perangkat komputer lainnya dimana uang didapatkan dari rekening
bank dan dapat digunakan untuk pembayaran maupun transfer ke rekening atau akun
lainnya (Bagla dan Sancheti, 2018). Penciptaan produk dompet digital ini sangat relevan
dengan kondisi saat ini dimana konsumen saat ini banyak menekankan pada aspek
kemudahan, kecepatan, dan kenyaman dalam melakukan transaksi keuangan. Secara
umum, pemanfaatan teknologi ini juga membuat masyarakat lebih mudah mengakses
layanan jasa keuangan.
Secara umum, dompet digital dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan
kartu debet/kredit mereka untuk berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, belanja
offline atau online, pemesanan tiket film, transpotasi, pengiriman dana, dll. Selain itu,
penyedia layanan dompet digital juga memberikan berbagai fasilitas seperti loyalty
benefits, suku bunga minimum, opsi penjualan dan pembelian, riwayat pembelian, dan
pengelolaan struk pembelian secara otomatis dengan mempertimbangkan kenyamanan
dan kemudahan pengguna. Hal ini menginspirasi konsumen untuk lebih memilih dompet
digital dari sebagian besar transaksi perbankan mereka (Singh, N. et al., 2017).
Produk dompet digital pada prinsipnya melibatkan beberapa pemangku kepentingan
yang saling berkaitan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi konsumen. Menurut
Kang, pengguna jasa layanan dompet digital atau konsumen harus saling bertukar
informasi dengan perbankan (institusi keuangan) dan perusahaan penyedia layanan
dompet digital untuk melakukan transaksi yang saling terintegrasi (Kang, 2018).
Guna memenuhi kepuasan konsumen dan menciptakan transaksi keuangan yang
optimal maka penyedia layanan dompet digital perlu memenuhi beberapa persyaratan.
Pemenuhan syarat-syarat tersebut juga sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

dan keberlanjutan produk layanan jasa keuangan (Bagla dan Sancheti, 2018). Beberapa
syarat diuraikan berikut ini:
a. Kepercayaan dalam FinTech
Salah satu persyaratan yang penting dalam penggunaan suatu teknologi terutama
FinTech adalah tingkat kepercayaan. Kepercayaan berperan penting untuk meningkatkan
mitigasi resiko dan menentukan pula tingkat loyalitas pelanggan dikarenakan adanya
risiko dan ketidakpastian yang tinggi dalam penggunaan FinTech (Bagla dan Sancheti,
2018). Selain itu, tingkat kepercayaan sendiri juga menjadi faktor yang baik untuk
menilai keberhasilan hubungan antara pelanggan dengan penyedia produk (Madan dan
Yadav, 2016).
Komponen penting yang dapat membentuk kepercayaan konsumen terhadap dompet
digital atau produk fintech yaitu keyakinan bahwa produk yang mereka gunakan tersebut
aman. Produk dompet digital berkaitan langsung dengan aset yang dimiliki oleh
konsumen, oleh karena itu maka keamanan harus dijaga untuk menciptakan kepercayaan.
Keamanan tersebut merujuk pada keamanan informasi yang bersifat rahasia,
akuntabilitas, tersedia, privasi, dan memiliki otoritas penuh yang akan membentuk
kepercayaan konsumen (Stewar dan Jürjens, 2018). Selain itu, pemerintah juga dapat ikut
serta dalam membangun ekspektasi masyarakat sehingga menciptakan kepercayaan
konsumen dikarenakan kepercayaan ini sendiri yang mendorong konsumen untuk
menggunakan suatu produk (Kumar, et al. 2018).
b. Biaya
Faktor lain yang juga penting untuk menciptakan pertumbuhan dan keberlanjutan
dalam penggunaan dompet digital yaitu biaya yang rendah atau keterjangkauan biaya.
Biaya menjadi komponen penentu bagi minat konsumen untuk menggunakan layanan

dompet digital (Bagla dan Sancheti, 2018). Biaya dalam konteks inovasi fintech dapat
ditekan seminimal mungkin karena pada dasarnya produk ini memiliki model bisnis yang
menyederhanakan proses, organisasi, dan efisiensi waktu sehingga berdampak pula pada
biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen.
Pada saat ini biaya yang dikeluarkan oleh konsumen banyak ditekan dengan adanya
promosi dari produk-produk dompet digital. Promosi yang dilakukan oleh penyedia
dompet digital berupa cash back maupun free charge memungkinkan konsumen untuk
mengurai biaya atas transaksi yang dilakukan melalui dompet digital. Selain itu, biaya
yang dimaksud juga meliputi biaya pemeliharaan sistem dan operasional sehari-hari oleh
penyedia layanan dompet digital sehingga menciptakan efisiensi komponen biaya yang
dibebankan pada konsumen (Iman, 2018).
c. Mobilitas
Layanan dompet digital yang terdapat pada perangkat smartphone berguna untuk
mendukung mobilitas konsumen. Konsumen dengan perangkat smartphone-nya selalu
bergerak menyesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga layanan dompet
digital yang berbasis pada jaringan dapat menciptakan mobilitas (Rakhi dan Mala, 2014).
Pengguna dompet digital juga tidak memerlukan adanya penggunaan perangkat
tambahan atau perangkat eksternal. Hal ini berarti bahwa penggunaan dompet digital
terlepas oleh keterikatan tempat dan waktu (Smolarczyk, 2018).
Pengguna dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan digital wallets juga
memerlukan jaminan bahwa jaringan dapat tersedia dimana saja dan kapan saja. Misalnya
pengguna mungkin ingin menggunakan layanan dompet digital saat bepergian atau
liburan, dan berbelanja di tempat lain. Hal ini dapat memunculkan tantangan yaitu jika
terjadi jaringan yang buruk sehingga kesiapan infrastruktur jaringan disini juga

dibutuhkan untuk mendukung mobilitas konsumen dan pada akhirnya hal ini juga akan
menarik minat untuk mengadopsi atau menggunakan layanan produk inovasi teknologi
ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengguna menginginkan solusi yang memungkinkan
mereka dapat membayar dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja (Shetty, et al.
2014).
d. Kemudahan Penggunaan dalam Dompet Digital
Transaksi keuangan FinTech pada prinsipnya harus lebih mudah jika dibandingkan
dengan transaksi keuangan secara tradisional. Layanan berbasis Fintech akan
mengutamakan kemudahan bagi pengguna dengan tampilan antarmuka atau User
Interface (UI) terbaik yang telah diciptakannya. Namun, beberapa prosedur tetap
bergantung pada lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Zhou, 2014).
Sehingga, pengembangan tampilan antarmuka juga tetap perlu mengikuti kaidah yang
berlaku di setiap wilayah.
Kemudahan yang disajikan dalam suatu teknologi akan meningkatkan niat dan upaya
seseorang untuk mengadopsi atau menggunakan teknologi baru (Rathore, 2016). Hal ini
berlaku pula pada produk dompet digital dimana diterapkan pula adanya fitur-fitur yang
menarik pada aplikasi dan bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam proses
transaksi. Selain itu, persepsi konsumen dibentuk berdasarkan kemudahan penggunaan
dompet digital yang memicu adanya penggunaan secara berkala sehingga hal ini
menciptakan kepuasan konsumen terhadap layanan dompet digital (Singh, N. et al.,
2017). Seiring dengan perkembangan teknologi, penyedia layanan akan selalu berusaha
menyederhanakan proses supaya dapat menciptakan kemudahan.
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Tingkat kepuasan konsumen dompet digital Gopay dalam studi ini berperan sebagai suatu
variabel dependen. Mencoba melihat pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat
kepuasan penggunaan Gopay, maka studi ini akan melihat besaran pengaruh antara variabelvariabel independen seperti kepercayaan, biaya, mobilitas penggunaan dan kemudahan
penggunaan. Variabel-variabel independen tersebut akan dianalisis satu persatu dalam melihat
pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan penggunaan dompet digital Gopay.
Baik variabel dependen maupun independen menggunakan suatu data yang digunakan
untuk memberikan gambaran atas variabel tersebut. Data dari variabel-variabel tersebut akan
diketahui dengan melakukan survei kepada para pengguna dompet digital Gopay. Pengguna
dompet digital Gopay yang menjadi sampel dari studi ini adalah kelompok mahasiswa.
Kepercayaan akan berpengaruh terhadap kepuasan melalui tingkat keamanan dalam
bertransaksi dan data diri pengguna yang digunakan untuk mendaftar pada dompet digital, lalu

mobilitas akan berpengaruh terhadap kepuasan apabila pengguna dompet digital dapat
menggunakan layanan selama 24 jam dan dimanapun pengguna berada.
Variabel biaya mempengaruhi kepuasan melalui keterjangkauan biaya dalam
bertransaksi atau menggunakan layanan, sementara kemudahan penggunaan berpengaruh
terhadap kepuasan karena teknologi baru akan dirasakan kepuasaannya dalam menggunakan
apabila pengguna mudah dalam menggunakannya.
D.

Hipotesis
Berdasarkan landasan teoritis dan juga studi-studi empiris yang pernah dilakukan terkait

tingkat kepuasan pengguna dompet digital, maka tersusun hipotesis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan penelitian Stewart dan Jurjens variabel kepercayaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Stewart dan Jurjens,
2017).
Berdasarkan penelitian Bagla dan Sancheti variabel kepercayaan tidak berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Bagla
dan Sancheti, 2018).
2. Berdasarkan penelitian Bagla dan Sancheti variabel biaya berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Bagla dan Sancheti,
2018).
Berdasarkan penelitian Lonare, Anukrit, dan Sindhu variabel biaya tidak berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Lonare,
Anukrit, dan Sindhu, 2018).

3. Berdasarkan penelitian Bagla dan Sancheti variabel mobilitas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Bagla dan Sancheti,
2018).
Berdasarkan penelitian Shetty, et al. variabel mobilitas tidak berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Shetty, et al. 2014).
4. Berdasarkan penelitian Teoh, et al. variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Teoh, et al., 2013).
Berdasarkan penelitian Anjelina variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna dompet digital (Anjelina, 2018).

