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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi mendorong kita untuk melakukan perubahan sistem 

transaksi yang lebih efektif, efisien, aman, dan transparan. Hal itu ditandai 

dengan banyaknya sistem transaksi baru yang diciptakan untuk menjawab 

semua tantangan di masa depan, salah satunya adalah e-wallet. Banyak 

perusahaan yang mulai membuat e-wallet sendiri karena masyarakat mulai 

beralih menggunakan transaksi non-cash yang sudah dimulai sejak tahun 2014 

dengan dibuatnya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia 

dan mereka bersaing sengit untuk menjadi pemimpin pasar di sektor ini karena 

memiliki potensi yang sangat besar dan menguntungkan. E-wallet atau dompet 

elektronik adalah salah satu dari bentuk finance technology (fintech) yang 

menggunakan internet sebagai media yang saat ini sudah menjadi salah satu 

metode untuk bertransaksi. 

Keputusan menggunakan e-wallet dirasa tepat bagi masyarakat karena 

zaman modern ini mereka menginginkan sesuatu yang praktis dan efisien. Di 

Indonesia terdapat beberapa e-wallet dimana masing-masing menawarkan 

berbagai produk, fitur, dan kualitas yang berbeda. Hal ini mengakibatkan 

sengitnya persaingan karena banyaknya produk yang ada di pasaran, sehingga 

menjadi tugas yang berat bagi perusahaan pemilik e-wallet untuk terus merebut 

dan mempertahankan pangsa pasarnya. Perusahaan yang ingin bertahan harus  
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memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang akan menjadikan nilai plus 

bagi perusahaan tersebut dimata perusahaan lain (Chandra dan Tielung, 2015). 

Keputusan penggunaan yang dibuat oleh konsumen tidak hanya bergantung 

pada konsumen saja, tetapi brand juga harus selalu memperbarui strategi 

pemasaran sehingga dapat menarik banyak konsumen untuk menggunakan e-

wallet itu sendiri. 

Perusahaan pasti ingin menjadi yang terunggul dalam menghadapi 

persaingan, untuk itu diperlukan berbagai strategi pemasaran yang efektif agar 

para perusahaan pemilik e-wallet tetap dapat mempertahankan serta menambah 

penggunanya. Banyak cara yang dapat membuat konsumen memutuskan 

menggunakan suatu produk atau jasa, salah satunya yaitu kesadaran merek. 

Suatu brand harus memiliki ciri khas tersendiri agar brand tersebut memberikan 

kesan baik dan mendalam bagi penggunanya sehingga menumbuhkan 

kesadaran merek. Menurut Aaker (1997:65) kesadaran merek mempengaruhi 

rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian dengan mengurangi 

tingkat resiko yang dirasakan atas suatu merek yang diputuskan untuk dibeli. 

Hal ini berarti kesadaran merek dapat membuat masyarakat memutuskan 

menggunakan e-wallet atau tidak. 

Promosi merupakan strategi pemasaran lain yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk menarik perhatian konsumen menggunakan e-wallet dari 

perusahaan tersebut. Perusahaan dapat melakukan promosi dengan memberikan 

cashback, diskon atau voucher belanja kepada penggunanya. Hal tersebut akan 

menarik masyarakat untuk menggunakan e-wallet tersebut. Bentuk promosi 
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tidak hanya itu saja tetapi juga dapat melalui influencer yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia maupun melalui media sosial milik brand itu sendiri 

dengan memberikan konten.  

Selain dua strategi tersebut, terdapat juga persepsi kemudahan. Persepsi 

kemudahan penggunaan mampu mendorong konsumen untuk mengambil 

keputusan penggunaan suatu produk, termasuk penggunaan e-wallet (Kusuma 

dan Syahputra, 2020). Hal tersebut dikarenakan e-wallet sangat praktis dan 

dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi dimana hanya dengan 

menggunakan smartphone yang pastinya selalu dibawa dan tidak membutuhkan 

media kartu (Widiyanti, 2020). Masyarakat cenderung memilih dan menyukai 

hal-hal yang instan serta mudah daripada harus berupaya lebih keras untuk 

mendapatkan atau menggunakan sesuatu. Sehingga semakin baik persepsi 

kemudahan maka keputusan menggunakan juga semakin meningkat (Fatuh dan 

Widyastuti, 2017).  

Saat ini terdapat lima brand yang paling banyak digunakan konsumen 

melakukan pembayaran digital yaitu LinkAja, Gopay, DANA, Shopeepay, dan 

OVO (Williandry, 2021). Konsumen memiliki hak untuk memilih dan menilai 

e-wallet yang akan digunakan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dari 

banyaknya e-wallet yang ada, konsumen dapat menggunakan lebih dari satu 

karena menyesuaikan dengan kebutuhan. LinkAja adalah layanan keuangan 

elektronik berbasis aplikasi yang akan membuat transaksi keuanganmu lebih 

seru, lebih lancar dan bebas repot (linkaja.id). Dikutip dari linkaja.id, LinkAja 

memiliki slogan yaitu #LengkapnyaUntukSemua yang berarti LinkAja dapat 
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digunakan untuk semua jenis transaksi. Tahun 2021 LinkAja dapat digunakan 

di lebih dari 900.000 merchant lokal yang tumbuh lima kali lipat dari tahun 

2020, dan lebih dari 315.000 merchant nasional, yang bertambah sebanyak dua 

kali lipat dari tahun 2020 di seluruh Indonesia (Mahadi, 2021). Akan tetapi, 

fenomena yang terjadi yaitu pengguna LinkAja yang cenderung rendah 

dibandingkan empat pesaingnya yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 

dibuktikan dengan survei yang dilakukan Snapcart Indonesia pada September-

Desember 2020, Astrid Williandry yang merupakan Direktur Snapcart 

Indonesia mengatakan bahwa hanya 3% dari 1.000 responden yang sering 

menggunakan LinkAja sebagai alat pembayaran. Dilansir dari dailysocial.id, 

Head of Corporate Communications Gopay, Winny Triswandhani menjelaskan 

Gopay telah mencapai lebih dari 500.000 merchant. Selain itu, Head of 

Corporate Communications OVO, Harumi Supit menyatakan merchant yang 

bekerja sama dengan OVO sebanyak 1.000.000 merchant (bisnis.com). 

LinkAja memiliki jumlah merchant yang lebih banyak dibandingkan Gopay 

dan tidak berbeda jauh dengan OVO tetapi penggunaan LinkAja sangat jarang 

dibandingkan dengan Gopay maupun OVO. 

Gambar 1.1 E-Wallet Paling Sering Digunakan Konsumen 

 
Sumber: wartaekonomi.co.id (2020) 
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ShopeePay OVO Gopay DANA LinkAja

E-Wallet Paling Sering Digunakan Konsumen
Total Responden: 1.000
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Fenomena yang lain dapat dilihat pada gambar 1.2 yaitu terlihat bahwa 

LinkAja mengalami penurunan pada frekuensi transaksi dari September ke 

Desember sebesar 1,1x (Pramudita, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengguna LinkAja tidak banyak menggunakan LinkAja untuk bertransaksi.  

Gambar 1.2 Frekuensi Transaksi Menggunakan E-Wallet 

 
Sumber: wartaekonomi.co.id (2020) 

Berdasarkan data survey yang terlihat pada gambar 1.3, terlihat bahwa 

LinkAja mengalami penurunan pengguna aktif bulanan sejak tahun 2017 

hingga saat ini. Tahun 2017 LinkAja menduduki peringkat kedua kemudian 

tahun 2019 turun pada peringkat keempat dan turun menjadi peringkat kelima 

pada tahun 2020 setelah adanya Shopeepay. 

Gambar 1.3 Daftar Aplikasi E-wallet Terbesar di Indonesia 

Berdasarkan Pengguna Aktif Bulanan 

Sumber: iprice.co.id (2019) 
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Konsumen akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum akhirnya 

memutuskan untuk menggunakan suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:214) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan 

diantaranya (1) faktor budaya yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas 

sosial; (2) faktor sosial yaitu keluarga, kelompok, dan peran dan status; (3) 

faktor pribadi yaitu usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan konsep diri; dan  (4) faktor psikologis yang terdiri 

dari persepsi, pembelajaran, motivasi, sikap, kemampuan dan pengetahuan, dan 

kepercayaan. Faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan 

penggunaan LinkAja adalah kesadaran merek yang tergolong faktor psikologis 

yaitu kemampuan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu promosi yang termasuk 

ke dalam faktor pribadi dan yang terakhir persepsi kemudahan penggunaan 

yang merupakan faktor psikologis.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pradhana & Sallyana (2018) 

dan Tajudin & Mulazid (2017) menyatakan kesadaran merek berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan. Sementara menurut Ariadi, dkk (2019) 

kesadaran merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pada 

penelitian lain yang telah dilakukan oleh Tajudin & Mulazid (2017) dan Fatuh 

& Widyastuti (2017) menyatakan bahwa promosi berpengaruh positif terhadap 

keputusan penggunaan. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian 

yang dilakukan Chandra & Tielung (2015) yang menyatakan bahwa promosi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan. Selanjutnya, 

menurut Anggono, dkk (2020) dan Fatuh & Widyastuti (2017) persepsi 
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kemudahan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Sementara penelitian 

terdahulu yang dilakukan Yuliawan, dkk (2018) menyatakan persepsi 

kemudahan tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini melakukan studi 

pada pengguna LinkAja dan alasan peneliti memilih topik keputusan 

penggunaan karena melihat rendahnya jumlah pengguna LinkAja dibandingkan 

dengan e-wallet lainnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Merek, Promosi, dan 

Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Keputusan Penggunaan E-

Wallet LinkAja (Studi Pada Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur)”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan penggunaan e-

wallet LinkAja? 

2. Bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan penggunaan e-wallet 

LinkAja? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap keputusan 

penggunaan e-wallet LinkAja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran merek terhadap 

keputusan penggunaan e-wallet LinkAja 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan 

penggunaan e-wallet LinkAja 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap keputusan penggunaan e-wallet LinkAja 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan 

memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen 

pemasaran khususnya pengaruh kesadaran merek, promosi, dan persepsi 

kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan. 

2. Bagi LinkAja, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukan dalam hal kesadaran merek, promosi, persepsi 

kemudahan penggunaan, dan keputusan penggunaan. 

3. Bagi Akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dan menambah wawasan bagi pihak yang akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sama. 


