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Abstract: This study aims to determine,
analyze and explain what factors influence
consumer interest in using e-wallet,
especially for UINSU college student. The
research used is to process descriptive data,
such as narrating the results of interviews or
observations that are supported by secondary
data from qualitative analysis, by analyzing
10 respondents. The results of this study
found that convenience, security, promos,
features, trying new technologies and also
promotions had a positive and significant
effect on the interest in using digital wallets
among college student.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui, menganalisis dan
menjelaskan faktor apa saja yang
mempengaruhi minat konsumen dalam
menggunakan e-wallet khususnya
pada mahasiswa UINSU. Penelitian
yang digunakan adalah dengan
mengolah data yang bersifat deskriptif
yaitu seperti menarasikan hasil
wawancara atau observasi yang
didukung dengan data sekunder
analisis
kualiatatif,
dengan
menganalisis
pada
10
orang
responden. Hasil penelitian ini
menemukan
bahwa
kemudahan,
keamanan, promo, fitur, mencoba
teknologi baru dan juga promosi
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat penggunaan dompet
digital di kalangan mahasiswa.
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Pendahuluan
Semenjak virus Covid-19 mewabah di Indonesia. Segala macam aktivitas

masyarakat harus dibatasi untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dan demi
kenyamanan satu sama lain. Dalam menyikapi hal ini pemerintah membuat kebijakan
baru untuk melakukan berbagai kegiatan yang sama seperti sebelum terjadi pandemi
dengan memanfaatkan teknologi dan juga internet dalam berkegiatan sehari-hari
masyarakat, atau yang disebut dengan digitalisasi. Dimana semua kegiatan dapat
dilakukan dari rumah. Dengan semakin canggihnya teknologi yang ada, seakan
mengubah gaya hidup masyarakat. Dengan melihat bahwa ketika keadaan pandemi
masyarakat sudah cukup cakap dalam mengendalikan segala kegiatan secara digitalisasi
begitu halnya dalam kegiatan berbisnis atau yang disebut dengan e-business.
Salah satu bentuk dari kegiatan e-business ini adalah transaksi pembayaran melalui
digital atau biasa disebut dengan e-wallet, dimana pemanfatan teknologi aplikasi sebagai
media pembayaran online yang dapat diakses melalui smartphone sehingga tidak lagi
memerlukan uang tunai untuk melakukan transasksi pembayaran. Dimana pada saat ini
Fintech (financial technology) ini terus meningkat para penggunanya.
Dilansir dari hasil penelitian survei ShopBack, didapat bahwa penggunaan e-wallet
menjadi yang paling banyak diminati masyarakat sebagai metode pembayaran yaitu
sebesar 65% dibandingkan metode pembayaran lainnya
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Gambar 1.1 Metode Pembayaran yang Digunakan Responden saat
Belanja Online (Maret 2021)
Sumber: ShopBack, 14 April 2021

Sistem Pembayaran ialah sistem yang mencakup pada mekanisme yang dipakai
untuk melaksanakan pemindahan dana dari penjual ke pembeli, yang bertujuan guna
memenuhi suatu kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir
bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change)
atau intermediary pada transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, kini sistem
pembayaran memiliki 2 jenis yaitu, sistem pembayaran tunai dan non tunai.
Dari peningkatan penggunaan e-wallet ini maka peneliti ingin mengetahui faktor
apa sajakah yang menjadi dorongan para mahasiswa khususnya studi dikalangan
mahasiswa UINSU dalam minat menggunakan e-wallet. Minat konsumen adalah salah
satu aspek psikologis yang memiliki impact cukup besar terhadap perilaku konsumen.
Dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seorang dalam
melakukan sesuatu apa yang mereka butuhkan
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Dilansir dari laporan Boku Inc. mengenai “Mobile Wallets Report 2021”, bahwa
masyarakat Indonesia 73% menggunakan e-wallet dikarenakan mereka membutuhkan
pembayaran secara daring. Dari hasil presentasi penelitian tersebut menunjukkan bahwa
alasan tersebut menjadi alasan tertinggi dibandingkan alasan lain masyarakat Indonesia
dalam menggunakan e-wallet. Dan kemudian sebanyak 69% menunjukkan bahwa
cashback/diskon menjadi alasan masyarakat dalam menggunaan e-wallet. Adapun 61%
meunjukkan bahwa karena ingin mencoba teknologi baru. Dan kemudian sebanyak 53%
menunjukkan bahwa dikarenakan ingin berhenti menggunakan uang tunai. Dan lebih
lanjut alasan karena direkomendasikan oleh teman sebesar 42%. Dan adapun sebanyak
35% dan 26% terdorong menggunakan e-wallet dikarenakan terpengaruh iklan.

Gambar 1.2 Faktor Utama Masyarakat Indonesia menggunakan ewallet
Sumber: Boku Inc, 13 Juli 2021
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E-wallet atau dompet elektronik merupakan sebuah layanan elektronik berupa
program perangkat lunak (aplikasi) yang berupa alat pembayaran digital yang digunakan
melalui media elektronik berupa server based yang bisa diakses dan digunakan melalui
smartphone. Yang berfungsi untuk menyimpan uang digital yang digunakan sebagai
instrumen pembayaran dengan menggunakan uang elektronik tersebut. Didalam e-wallet
terdapat uang atau saldo yang sebelumnya memang sudah disimpan dalam dompet digital
tersebut yang memungkinkan para penggunanya bisa melakukan transaksi dengan
pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan.
B.

Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu

denganmetode penelitian studi literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari
jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul, serta juga melalui
aksen data-data yang berasal dari website sebagai publikasi informasi. Penelitian
deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik
pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara penggabungan dan analisis data secara
induktif (sugiyono, 2012) sehingga menghasilkan dan mengolah data yang bersifat
deskriptif seperti menarasikan hasil wawancara atau observasi, dengan menganalisis 10
orang informan mahasiswa uinsu
C.

Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Data Informan Pengguna Dompet Digital Pada Mahasiswa UINSU

No

Nama
Informan

Usia

Jenis
Kelamin

Status

Fakultas

Dompet Digital
Yang Digunakan

Suci

20

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Gopay

Riska

20

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Gopay

1
2
3
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Nadhila

21

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Dana

Abdillah

20

Pria

Mahasiswa

FEBI

Dana

Via

21

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Dana

Tyo

21

Pria

Mahasiswa

FEBI

Dana

Tami

21

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Dana

Yudi

20

Pria

Mahasiswa

FEBI

Dana

Mira

20

Wanita

Mahasiswi

FEBI

Shopee Pay

Supardi

20

Pria

Mahasiswa

FEBI

Shopee Pay

4
5
6
7
8
9
10
Sumber: Dari Hasil Wawancara Terhadap Informan

Dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan data primer yang diperoleh dari
kegiatan teknik wawancara mendalam (in-dept interview) dan adapun data sekunder
diperoleh dari website setiap/aplikasi e-wallet tersebut, yakni: www.dana.id,
www.gojek.com/gopay, www.shopee.com/shopeepay. Teknik (in-dept interview) adalah
teknik yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dengan mewawancarai
informan yaitu mahasiswa tentang seputar pengetahuannya terkait tentang e-wallet dan
alasan dalam penggunaan e-wallet sebagai alat bertransaksi. Dan data sekunder diperoleh
dari website/aplikasi di setiap masinng-masing e-wallet untuk mengetahui fitur-fitur apa
saja atau jenis layanan yang ditawarkan setiap e-wallet tersebut kepada konsumennya.
Dari hasil penelitian yang diajukan menunjukkan bahwasannya data jumlah
terbanyak penggunaan e-wallet terdapat pada aplikasi DANA. Dan adapun indikator yang
menjadikan alasan dalam menggunakan e-wallet dana ini diantaranya:

Copyright ©2021. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. This is an open acces article under the
CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

131

Al-Sharf
Jurnal Ekonomi Islam
Vol. 2, No. 2 (2021) || ISSN 2723-5440 (Online)

1.

Pengaruh dari Promo Yang Ditawarkan
Dari hasil penelitian yang telah diajukan menunjukkan bahwa promo menjadi salah

satu faktor minat konsumen untuk menggunakan e-wallet DANA. Ada berbagai macam
promo yang ditawarkan DANA terhadap penggunanya seperti cashback, potongan harga,
bonus, dan lain-lain. Misalkan Tami (21 tahun), yang sering nongkrong dan makan di kfc,
jika ia melakukan pembayaran menggunakan DANA, maka ia akan mendapatkan promo
cashback 30% untuk pembelian paket makanan Jadi promo-promo tersebut juga
berdasarkan persetujuan dari merchant dan juga DANA. Yang pastinya akan saling
menguntungkan satu dengan yang lainnya. Promo ini juga dibuat khusus untuk pengguna
baru e-wallet DANA sehingga konsumen tertarik untuk menggunakannya. Seperti gratis
biaya transfer smapai sepuluh kali transaksi pertama, dan lainnya.
Adapun contoh promo yang ditawarkan e-wallet DANA seperti pada (gambar 1.3)
yang menawarkan bonus paket data apabila melakukan pembelian pulsa kartu perdana
XL melalui e- wallet DANA.

Gambar 1.3 Bonus yang Didapatkan Dengan Pembelian Pulsa Melalui Dompet Digital DANA
Sumber: Dari Iklan di Youtube
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2.

Pengaruh Kemudahan dalam Bertransaksi
Dari hasil penelitian yang telah diajukan menunjukkan bahwa kemudahan dalam

bertransaksi juga menjadi salah satu faktor minat konsumen untuk menggunakan e-wallet
DANA. Tyo (21 Tahun) yang sering melakukan transaksi transfer uang dan juga
melakukan pembayaran- pembayaran lebih menyukai melakukan pembayaran melalui ewallet DANA karena apabila melakukan pembayaran melalui e-wallet DANA maka lebih
praktis. Seperti ingin melakukan pembayaran belanjaan maka dengan hanya melakukan
scanned barcode maka tidak perlu capek- capek mengantri. Kemudahan yang ditawarkan
e-wallet DANA ini menunjukkan bahwa, penggunaannya mudah di mengerti sehingga
menjadi daya tarik mahasiswa untuk menggunakannya. Penelitian ini mendukung
penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Atriani, Permandi, & Rimestuti, 2020) yang
menemukan bahwa kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
3.

Pengaruh Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Dompet Digital
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan juga merupakan salah

satu faktor yang membuat konsumen tertarik dan berminat dalam menggunakan
dompet digital. Hal ini memberi arti bahwa keamanan yang disediakan membantu
konsumen melakukan pengisian saldo maupun ketika waktu bertransaksi. Adapun
dengan adanya sistem verifikasi pada keamanan membuat konsumen merasa
dilindungi atas keamanan informasi data diri ketika menggunakan DANA (Gambar
1.4).
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Gambar 1.4 Verifikasi keamanan DANA dompet digital
Sumber: Dari google.com

Untuk itu dengan adanya sistem keamanan yang unggul maka bisa menarikminat
konsumen dalam memakai aplikasi DANA. Adapun besar atau kecilnya saldo yang
terdapat pada aplikasi tidak akan mengganggu akun yang terdapat pada aplikasi.
Kemudian konsumen akan merasanyaman serta aman melakukan pengisian saldo sebab
saldo DANA tidak akan mengalamipengurangan bila tidak melakukan transaksi, maka
dari itu hal ini akan meningkatkan minat penggunaan ulang konsumennya.
4.

Pengaruh Fitur Layanan Terhadap Penggunaan Dompet Digital
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya fitur layanan yang tersedia

akan meningkatkan minat konsumen dalam menggunakan dompet digital DANA. Hal
tersebut dapat dilihat dari beberapa responden yang menyatakan mereka menggunakan
DANA karena fitur layanan yang ada pada aplikasi DANA. Yudi (20 tahun)
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mengatakan senang menggunakan DANA, karena tersedianya berbagai macam fitur
layanan seperti gratis transfer antar bank, bisa melakukan pembelian pulsa maupun
melakukan pembayaran tagihan dan bebas mengirim uang serta menarik saldo
dimanapun dan kapanpun ia berada (Gambar 1.6) Hal ini memberi arti bahwa fitur
layanan memiliki daya tarik tersendiri sertadapat menarik minat konsumen. Adapun
fitur layanan yang disediakan ketika melakukan transaksipembayaran DANA sangat
mudah di akses oleh konsumen kapan pun dan di mana pun konsumenberada jika ingin
bertransaksi, maka dari itu hal ini akan menaikkan minat penggunaan ulang
konsumennya.

Gambar 1.6 Macam-macam Fitur DANA
Sumber: Dari google.com

5.

Pengaruh Ingin Mencoba Teknologi Baru Yang Ditawarkan Terhadap
Minat Penggunaan Dompet Digital
Hasil penelitian yang telah kami lakukan ditemukan bahwa adanya pengaruh

ingin mencoba yang ada pada dalam diri terhadap teknologi baru yang ditawarkan
berpengaruh positif terhadap minat penggunaan dompet digital. Hal ini berarti bahwa
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adanya faktor ketertarikan yang membuat seseorang ingin ikut merasakan dampak
positif apa yang ada pada alat tersebut. Bisa jadiitu akibat dari pengaruh promosi (iklan
yang beredar), melihat pengalaman pemakaian yang dilakukan teman, dan lain
sebagainya.
Terkadang teknologi baru yang unik yang ada di pasaran membuat sebagian
masyarakat penasaran karena apalagi jenis e-wallet tersebut mempunyai banyak mitra
dan disetiap mitra tentunya mempunyai paling tidak 1 hal menarik, misalnya promo
atau lain sebagainya. Sehingga ini lah yang memunculkan niat untuk mencoba dari
konsumen.

6.

Pengaruh Promosi Terhadap Minat Penggunaan Dompet Digital
Hasil penelitian yang telah kami lakukan ditemukan bahwa adanya promosi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital saat
ini. Hal ini berarti bahwa promosi sebagai salah satu alat pemasaran sukses menarik
minat pengguna. Apalagi sekarang promosi melalui media digital atau online sudah
sangat berkembang dengan baik dan para kreatif yang ada dibelakang nya pun
mengemas dengan epik setiap informasi yang akan disampaikan untuk para calon
penggunanya. Sehingga dengan mengemas nya secara unik dengan warna, cerita atau
pun figur serta suara yang digunakan dapat menarik perhatian yang cukup besar oleh
pengguna. Sebagian besar responden berargumen bahwa dengan menggunakan DANA
menjadi pilihan e-wallet mereka karena melihat media promosi yang ditampilkan di
layar kaca menampilkan berbagai kesempatan menarik yang ditawarkan oleh
pengelola DANA untuk konsumen nya. Oleh karena itu DANA gencar melakukan
pemberitahuan kepada pengguna setiap ada hal yang menarik padanya agar para
pengguna atau konsumen setia nya tidak ketinggalan tawaran menarik yang ada di
DANA melalui. Akibat dari semakin baik promosi yang ditampilkan pada DANA, hal
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ini meningkatkan minat penggunaan aplikasi tersebut.
Contoh nya saja promosi digital yang dilakukan DANA pada Televisi, dan iklan
pada sosial media yang dibuat cukup menarik dengan kualitas gambar animasi yang
baik dan penyampaian informasi yang unik sehingga dapat menarik konsumen.
D.

Simpulan
Pengguna e-wallet di kota Medan telah mengalami pertumbuhan yang relatif cepat

serta sudah banyak dipergunakan dari beraneka ragam kalangan, salah satunya mahasiswa
yang sebagai generasi millenial. Adapun terdapat beraneka macam produk yang
ditawarkan oleh fasilitator jasa e-wallet, walaupun tidak seluruh produk tadi digunakan
oleh mahasiswa. Namun mahasiswa sebagai generasi millenial menjadi sasaran pasar
tertinggi dalam menggunakan teknologi modern yang terdapat di sekeliling mereka,
termasuk pada pemakaian e-wallet yang sedang trend seperti saat ini.
Pengetahuan mahasiswa perihal e-wallet tak hanya diketahui sebagai ruang
penyimpanan uang secara digital, namun pula sebagai salah satu metode transaksi
pembayaran digital dengan adanya karakteristik yang beraneka ragam, seperti pengisian
saldo, pembayaran tagihan, melakukan transfer antar bank, menarik uang dan lain
sebagainya
Terdapat enam pertimbangan mengapa mahasiswa memakai e-wallet untuk
dijadikan

sistem pembayaran, yakni sebab banyaknya promo serta cashback yang

diberikan, adanya ketenangan dalam bertransaksi, adanya kemudahan dalam melakukan
transaksi, adanya keamanan yang terjamin, serta ingin mencoba teknologi baru dan sebab
banyaknya promosi yang dilakukan maka dari itu konsumen tertarik dan berminat untuk
memakai e-wallet.
Adapun dalam memakai e-wallet, mahasiswa tidak hanya memperoleh ketenangan
dalam berbelanja, namun mereka juga dapat merasakan ketenangan dalam melakukan
transaksi pembayaran, sebab semua kegiatan tersebut bisa dilakukan di mana saja dan
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kapan saja selagi pemakai tersambung dengan internet.
Selain dari pada itu terdapatnya aneka macam kemudahan yang diberikan oleh ewallet salah satunya ialah bentuk atau IU di perangkat lunak yang simpel membuat
banyak pemakai mengerti dengan cepat cara pengoperasiannya.
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