
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi kini semakin pesat. Teknologi memberi kemudahan dalam 

merubah aktivitas manusia menjadi lebih canggih. Perubahan ini diikuti dengan adanya 

perubahan pola tingkah laku manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, secara khusus 

pada bidang perekonomian, terdapat perubahan pola transaksi jual beli antara penjual dan 

pembeli dengan melakukan pembayaran secara online. Perubahan ini yang disebut munculnya 

Teknologi Finansial (Financial Technology). Menurut peraturan Bank Indonesia No, 

19/12/PBI/2017 pasal 1 teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat 

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi kelancaran, 

keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial berdampak 

pada perkembangannya di Indonesia. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam pelayanan 

keuangan membuat Pelaku Usaha Jasa Keuangan terus melakukan inovasi dan transaksi secara 

menyeluruh ke transaksi digital. Dibutuhkannya teknologi yang dapat memberikan kemudahan 

dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau 

mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.  

Salah satu bentuk tumbuh kembangnya finansial teknologi ditandai dengan hadirnya 

dompet digital. Dompet digital  merupakan sebuah media elektronik, perangkat lunak atau 

bahkan juga disebut layanan jasa yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan 

transaksi jual beli barang dan jasa secara online atau offline. 



Dompet digital dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai bentuk fisik terhadap 

penjual dan pembeli. Dompet digital dianggap sebagai alternatif pembayaran non tunai yang 

lebih efektif. Dengan praktisnya dompet digital ini, tidak heran diberbagai macam gerai 

makanan atau toko bahkan mall menerapkan transaksi pembayaran menggunakan dompet 

digital. Dengan perkembangan transaksi pembayaran yang ada di Indonesia memunculkan 

perusahaan yang bergerak disektor keuangan digital. Hal ini memicu perkembangan  

penggunaan dompet digital yang semakin luas dan semakin berkembang. Banyaknya dompet 

digital dapat dilihat dari hadirnya aplikasi dompet digital yang tersedia di Indonesia. Dilansir 

dari survei Momentum works dalam DataIndonesia.id pengguna dompet digital tahun 2021 di 

bawah ini menunjukkan persentase pengguna dompet digital di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 

Pengguna Dompet Digital 2021 

Sumber: Survei Momentum Works (2021) 

Berdasarkan laporan Momentum Works, Shopeepay menjadi dompet digital  yang 

paling banyak digunakan pada tahun 2021. Ini tercermin dari tingkat penetrasi pengguna 

Shopeepay yang mencapai 76% pada Maret 2021. Sebagai informasi, dompet digital 

merupakan aplikasi elektrolik yang memungkinkan pengguna menyimpan uang untuk setiap 

tranksaksi daring melalui smartphone. Di Indonesia, dompet digital sudah menjadi metode 



pembayaran yang lebih populer dibandingkan kartu kredit atau debit.  

Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa pengguna Shopeepay semakin 

meningkat terlebih dimasa pandemi. Selain karena kemudahan dan efisiensi penggunaannya, 

hal ini juga karena banyaknya kemudahan penggunaan yang ditawarkan ketika pengguna 

bertransaksi dengan Shopeepay. Menurut hasil survei Ipsos (2020) Studi mengungkapkan 

bahwa sejauh ini konsumen Indonesia cukup menyerap penggunaan dompet digital seperti 

shopeepay, terlebih pada generasi muda. Generasi muda terbanyak diminati oleh generasi Z 

termasuk juga mahasiswa. Oleh karena itu berikut ini merupakan hasil pra-survei pengguna 

Shopeepay yang dilakukan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP 

Nommensen: 

Tabel 1. 1 Pra Survei Pengguna Shopeepay pada FEB Universitas 

 HKBP Nommensen Medan 

Pra-survei Pengguna Aplikasi ShopeePay pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas HKBP Nommensen Medan 

Menggunakan Tidak 

menggunakan 

22 8 

Sumber: Pra-survei diolah penulis(2022) 

Hasil pra-survey membuktikan bahwa sekitar 73 % dari 30 Mahasiwa memilih 

menggunakan Shoppepay karena memiliki banyak fitur yang memberikan  kemudahan kepada 

para pengguna Shopeepay dalam melakukan segala kegiatan transaksi di mulai dari 

melakukan jual beli barang, untuk keperluan rumah, kegiatan sehari hari bahkan membeli 

makanan atau minuman juga tersedia, serta keperluan lain dalam hal pembayaran secara 

online, selain itu banyak promo yang ditawarkan menjadikan para pengguna Shopeepay 

semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena kemudahan yang diperoleh serta tawaran 

yang menarik inilah yang mendorong para generasi Z terkhusus mahasiswa yang mudah 



tergoda dan tergiur akan hal yang sebenarnya bukan menjadi sebuah kebutuhan yang pokok, 

sehingga menimbulkan sikap atau perilaku yang konsumtif karena mahasiswa lebih 

mementingkan tawaran menarik yang ada pada shopeepay dibandingkan dengan kebutuhan 

utama atau pokok. Perilaku ini lah yang disebut dengan munculnya perilaku konsumtif pada 

mahasiswa.  

Perilaku konsumtif pada umumnya merujuk pada perilaku konsumen atau mahasiswa 

yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang 

bukan kebutuhan pokok (Tambunan,2017). Konsumtif menjelaskan keinginan untuk memiliki 

barang secara berlebihan dan barang yang dikonsumsi biasanya kurang diperlukan dan 

bukan menjadi kebutuhan pokok (Sukari, 2016:127). Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Fattah,dkk (2018:12) perilaku konsumtif merupakan perilaku membeli barang tanpa adanya 

pertimbangan yang kuat dan lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. 

Perilaku konsumtif dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Khususnya pada 

mahasiswa. Menurut Loundon dan Bitta (dalam Suminar Meiyuntari 2015) remaja merupakan 

individu yang mudah terpengaruh dengan pola konsumsi yang berlebihan serta tidak berfikir 

hemat. Pasalnya mahasiswa mudah terbujuk rayunan dan masih labil, serta tidak realistis 

dalam bertransaksi yang mengarah pada perilaku boros yang menjadikan mahasiswa 

berperilaku konsumtif (Mangkunegara,2017). Salah satu kelompok yang menjadi sasaran 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP 

Nommensen Medan. Peneliti melakukan pra-survei untuk mengetahui adanya perilaku 

konsumtif mahasiswa pada 30 mahasiswa melalui google form. Berikut data yang terlampir: 



Tabel 1. 1 Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB Universitas HKBP Nommensen Medan 

 

NO 

 

Pernyataan 

 

SETUJU 

 

NETRAL 

TIDAK SETUJU Jumlah Mahasiswa 

1 Saya senang mengikuti keinginan 19% 71,4% 9,5%   

 
yang sedang populer 

    

2 Saya sering membeli barang 47,6% 33,3% 19%  

 
karena diskon, Buy 1 get 1, dll 

   
30 

Mahasiswa 

3 Saya lebih mendahulukan 38,1% 28,6% 33,3%  

 
keinginan saya dibanding 

    

 
kebutuhan pokok saya 

    

Sumber: Hasil pra-survei 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa FEB Universitas HKBP 

Nommensen lebih sering membeli atau bertransaksi barang atau jasa dengan mendahulukan 

keinginan daripada kebutuhan dan membeli barang karena diskon. Kedua hal ini merupakan 

bagian dari perilaku konsumtif mahasiswa. Artinya terdapat perilaku cenderung konsumtif pada 

mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen.  

Perilaku konsumtif mahasiswa dalam menggunakan shopeepay dapat disebabkan oleh 

persepsi kemudahan dari sebuah sistem shopeepay tersebut. Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) sebagai “the degree to which a person believes that using particular system 

woul dbe free of effort”. Artinya, suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan 

suatu sistem tertentu akan terbebas dari usaha. Davis et al. (dalam Fullah dan Candra, 2020) lebih 

lanjut mengatakan bahwa usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk 

menghindari penolakan dari pengguna sistem yang dikembangkan,maka sistem harus mudah 



diaplikasikan tanpa mengeluarkan uasaha yang dianggap memberatkan. Kemudahan dari 

penggunaan shopeepay dapat diartikan sebaagai kemudahan sistem shopeepay dalam menjalankan 

fungsinya untuk mempermudah kegiatan transaksi pembayaran secara ringkas atau efekftif. 

Kelebihan shopeepay yang menarik penggunanya yaitu kemudahan dan fleksibilitas tinggi, artinya 

tidak perlu membawa dompet yang penuh dengan uang tunai cukup menginstal aplikasi dompet 

digital menggunakan jaringan internet pada smartphone, shopeepay juga lebih aman karena risiko 

lebih rendah dan mudah dibawa saat bepergian,dompet digital memudahkan pencatatan keuangan 

pada aplikasinya terdapat riwayat transaksi serta menawarkan promosi menarik. Oleh karena 

kemudahan penggunaan Shopeepay  mahasiswa dapat melakukan transaksi dengan mudah dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tanpa sadar sebagian dari mahasiswa cenderung berperilaku 

konsumtif, karena alat pembayaran non tunai seperti Shopeepay dapat mengatur pola hidup 

menjadi lebih efisien maupun lebih konsumtif (Rahmadani,2019).   

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azka (2021) yang berujudul Pengaruh 

penggunaan shopeepay sebagai dompet digital terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa 

mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengguna shopeepay 

sebagai dompet digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2020) yang berjudul pengaruh penggunaan digital 

payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa didapati hasil bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara pengguna digital payment terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

Perbedaaan penelitian terdahulu pertama dan kedua terletak pada teori yang digunakan. 

Penelitian terdahulu pertama memakai metode penelitian korelasional. Sedangkan pada peneliti 

terdahulu kedua memfokuskan penelitian dengan teori spending behavior. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 



judul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan ShopeePay Terhadap Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 

Medan”. 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskanlah 

permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengaruh kemudahan pengunaan 

Shopeepay terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 

HKBP Nommensen Medan? 

1.2 Tujuan Penelitian  

 Peneliti ditujukan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan Shopeepay pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan 

2. Untuk mengetahui perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas HKBP Nommensen Medan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan Shopeepay terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh penggunaan 

Shopeepay terhadap perilaku konsumtif mahasiswa baik secara teoritis maupun 

aplikasinya dilapangan. 

2. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen 



Sebagai infromasi tambahan mengenai pemahaman penggunaan Shopeepay kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Nommensen Medan dalam menggunakan Shopeepay. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi masyarakat pengguna Shopeepay 

sebagai bahan pengetahuan dalam menggunakan Shopeepay dengan bijak. Dengan 

memberi pemahaman tentang pengaruh penggunaan Shopeepay terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa melalui persepsi kemudahan penggunaan Shopeepay . 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan referensi dan bahan perbandingan 

bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sejenis pada bidang 

yang terkait dengan Shopeepay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN HIPOTESIS 

2.1     Landasan Teori 

2.1.1   Dompet Digital 

1. Definisi Dompet Digital 

Dompet Digital merupakan metode pembayaran berbasis server (online). Dompet  digital 

merupakan  layanan elektronik  untuk  menyimpan  data  instrumen  pembayaran,  yaitu  berupa  

pembayaran  dengan menggunakan  kartu  atau  uang  elektronik  yang  dimanfaatkan  untuk  

menampung  dana guna  melakukan  pembayaran  (Auliya, 2018). Dompet digital merupakan 

aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone, yang 

kegunaanya hampir sama dengan kartu kredit atau debit. Merujuk pada The Economic Times, 

dompet digital adalah jenis akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi di mana pengguna 

dapat menyimpan uang untuk setiap transaksi online, seperti pembayaran untuk makanan,belanja 

barang online,dan tiket penerbangan.Transaksi yang dilakukan biasanya seperti mengirim uang 

ke teman,membayar barang atau jasa,dan lainnya. Domper digital membatasi jumlah yang dapat 

disimpan di aplikasi sebesar 10.000.000,- dan total uang yang dapat disimpan dalam sebulan 

adalah Rp. 20.000.000. Melalui ketentuan ini dompet digital dinilai kurang efektif dalam 

menyimpan uang seperti di bank. (Dewi sartika,2019:52) 

Dalam mekanismenya, dompet virtual atau biasa disebut dompet digital ini sebelumnya 

harus diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya sesuai nilai nominal yang 



dikehendaki. Dalam melakukan deposit,dompet digital ini bisa diisi melalui beberapa metode 

pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, ATM, kartu debit , mobile banking, internet banking, 

corporate internet banking, branchless banking agent, online virtual account dan Electronic 

Invoice Presentment&Payment (EIPP) (Napitupulu dkk.,2017)  

2. Jenis Dompet Digital di Indonesia  

Menurut Devita (2019) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) aplikasi dompet digital 

dengan pengguna aktif bulanan terbanyak masih diduduki oleh perusahaan lokal yaitu: 

Shopeepay,Go-Pay, OVO, DANA, dan Linkaja. Berikut tabel yang menampilkan dompet digital 

yang paling populer di Indonesia  

Tabel 2. 1 Dompet Digital Terpopuler di Indonesia 

No Nama e-wallet  Nama Providers Jenis Layanan 

1. Shopeepay PT.Airpay 

International 

Indonesia 

E-wallet, pembayaran 

Qris,penyelenggara transfer 

uang,tarik saldo 

2. Go-Pay GO-JEK 

Company 

E-wallet(pembayaran 

merchant,transfer,deposit 

pengguna,deposit 

pengemudi(Go-Ride) 

3. DANA Entek Group 

dan Ant 

Financial 

E-wallet,simpan kartu 

bank,tarik,saldo,pembayaran 

4. OVO Lippo Group Cashless dan Mobile Payment 

OVO club,OVO cash,OVO 

point 

5. LinkAja PT.Fintek Karya 

Nusantara 

(Finarya) 

Transfer atau bayar dengan 

TAP,Banyak beli di 

HP,belanja online,isi pulsa dan 

paket data,Fun TAPstic Promo 

Sumber: www.ipsos.com 



Dari 5 dompet digital yang popular tersebut, terdapat aplikasi dompet digital dengan 

pengguna aktif bulanan terbanyak di Indonesia adalah Shopeepay. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan melalui survei Ipsos (2021) persepsi pengguna Shopeepay terhadap dompet digital 

yang digunakan paling baik dibanding pengguna dompet digital lain dikarenakan pengguna 

Shopeepay dimudahkan saat belanja online, 38% mengaku mendapat banyak promo dibanding 

dompet digital lainnya.  

2.1.2  Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived of use) 

  Menurut Jogiyanto (2011:330), kemudahan penggunaan (ease of use) didefinisikan 

seberapa besar seseorang percaya bahwa dengan meggunakan sebuah teknologi akan membuat 

orang bebas dari upaya.Sedangkan, menurut Susilo (Abrilia et.al,2020) menjelaskan bahwa 

persepsi kemudahan merujuk pada sistem teknologi informasi dengan kepercayaan individu agar 

tidak merepotkan sebuah usaha yang besar dalam menggunakannya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Davis dalam menjelaskan perceived ease 

to use (persepsi kemudahan penggunaan) diartikan bahwa suatu ukuran dimana seseorang 

percaya bahwa sistem dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Dalam bukunya 

menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan pengaplikasiaan (perceived of use) 

merupakan sebuah tingkatan dimana seseorang percaya bahwasanya penggunaan sistem tertentu, 

mampu mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Frekuensi penggunaan dan 

interaksi pengguna drengan sistem juga mampu menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem 

yang lebih sering digunakan menunjukan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah 

dioperasikan, dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.  



2.1.3  Indikator Kemudahan Penggunaan 

 Berdasarkan teori Davis, indikator yang digunakan dalam persepsi kemudahan penggunaan 

dibentuk dalam beberapa item. Variabel ini diuraikan dengan indikator sebagai berikut (dalam 

Joan,Leoni,dkk:2019): 

1. Mudah dipelajari 

Pemahaman uang elektronik dapat diperoleh dari agen layanan keuangan digital maupun 

akses pribadi melalui telepon genggam. Dengan demikian,uang elektronik sangatlah 

mudah dimengerti dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penggunanya. 

2. Fleksibel 

Fleksibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti luwes, mudah, dan cepat 

menyesuaikan diri. Uang elektronik dapat digunakan pada merchant yang sudah 

bekerjasama dengan bank, pengaplikasiannya sudah banyak berkaitan dengan transportasi 

online,pemesanan makanan dan transaksi e-commerce yang mudah dijangkau oleh para 

penggunanya. 

3. Dapat mengontrol pekerjaan 

4. Mudah digunakan 

2.1.4  Perilaku Konsumtif 

 Menurut Albarry (1994:382) mengemukakan arti kata konsumtif (consumtive) adalah boros 

atau perilaku yang boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam arti luas, 

perilaku konsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan dari pada 

kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan gaya hidup yang bermewah-

mewah. 



Menurut Setiaji (1995:84) menyatakan bahwa perilaku kosumtif adalah kecenderungan 

seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. 

Sebagai akibatnya mereka kemudian membelanjakan uangnya dengan membabi buta dan tidak 

rasional, sekedar untuk mendapatkan barang-barang yang menurut anggapan mereka dapat 

menjadi simbol keistimewaan. Perilaku konsumtif mahasiswa adalah kecenderungan mahasiswa 

untuk melakukan konsumsi tanpa batas, tidak jarang lebih mementingkan keinginan daripada 

kebutuhan.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan perilaku konsumtif adalah 

suatu perilaku yang didasarkan atas pertimbangan yang tidak rasional dalam membeli dan 

menggunakan barang dan jasa yang didasarkan atas faktor keinginan dibanding dengan 

kebutuhan serta ditandai dengan adanya kenyamanan fisik sebesar-besarnya demi kesenangan 

semesta.  

2.1.5  Indikator Perilaku konsumtif 

  Menurut Sumartono (1998) menyatakan bahwa konsep perilaku konsumtif amatlah variatif, 

tetapi pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang atau jasa tanpa pertimbangan rasional 

atau bukan atas dasar kebutuhan. Menurut Sembiring (2008:2), indikator perilaku konsumtif 

adalah:  

1. Tidak mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang, hanya 

mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut. 

2. Mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan 

3. Mendahulukan keinginan daripada kebutuhan 

4. Tidak ada skala prioritas 



 2.2  Penelitian Terdahulu 

       Penelitian terdahulu sangat erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk 

itu, peneliti melakukan pencarian mengenai sumber penelitian yang terkait dengan topik atau 

variabel penelitian, terdapat beberapa keterkaitan dengan penelitian terdahulu.Untuk mengetahui 

lebih detail secara relevan tabel di bawah berikut menjelaskan. 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti, tahun Judul Hasil Penelitian 

1. Siti Erna Purnama Wati 

(2020) 

“Pengaruh Digital Payment 

Terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Universitas Islam 

Negri Sunan Ampel Surabaya” 

Berdsarkan uji T, variabel 

penggunaan digital payment 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku 

konsumtif Mahasiswa Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

2. Azka Fikri  

(2021) 

“Pengaruh Penggunaan ShopeePay 

Sebagai Dompet Digital Terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

FEB USU” 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis 

terdapat adanya hubungan antara 

pengaruh penggunaan shopeepay 

terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa FEB USU. 

3. Rida Nur Afiyah  

(2020) 

“Pengaruh Penggunaan Uang 

Elektronik Terhadap Perilaku 

Konsumtif” (Studi kasus pada 

Mahasiswa Tadris IPS UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta) ” 

Berdasarkan hasil uji T 

parsial,terdapat pengaruh 

penggunaan uang elektronik 

terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Tadris IPS UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

4.Ali Mujahidin,Rika 

Pristian Fitri Astuti  

(2020) 

“Pengaruh Fintech E-Wallet 

Terhadap Periaku Konsumtif Pada 

Generasi Milennial” 

Berdasarkan hasil uji T diketahui 

bahwa tingkat signifikasi pada 

variabel OVO dan Gopay pada 

generasi milennial tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku konsumtif “ 

5.Verham Teguh Kusuma 

(2020) 

 

“Pengaruh Dompet Elektronik 

Terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa UNIVERSITAS 

RAHARJA” 

Berdasarkan hasil penelitian 

diteketahui bahwa penggunaan 

dompet elektronik dalam dompet 

elektronik memiliki pengaruh dan 

signifikan terhadap perilaku 

konsumen. 

Sumber: Data diolah penulis, 2022 

 

 



2.3 Kerangka Berpikir 

Hubungan Persepsi Kemudahan Penggunaan Shopeepay Terhadap Perilaku Konsumtif 

 Pola konsumsi dan perilaku dalam melakukan transaksi saat ini telah berubah. Pengguna 

Shopepay memaknai manfaat dompet digital bukan hanya sekedar sebagai alat transaksi tetapi 

juga penyelamat di keadaan darurat, selain itu dari segi praktis, serta keamanan juga terpercaya. 

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan dompet digital tanpa sadar berdamapak pada perilaku 

konsumtif, boros dan timbulnya perilaku berbelanja yang berlebihan. Menurut Amijaya 

(2010:49) menyatakan bahwa kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi 

persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat 

pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Siti Erna (2020) dari hasil 

analisis uji t menunjukkan bahwa penggunaan digital payment berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. Berikut 

ini adalah gambar kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara persepsi kemudahan 

penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif mahasiswa: 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4 

 Kerangka Berpikir  

 Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini hanya 

memiliki satu variabel bebas (Persepsi Kemudahan Penggunaan Shopeepay) dan satu variabel 

terikat (Perilaku konsumtif mahasiswa). Kerangka berpikir ini digunakan untuk mengarahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

Persespi Kemudahan 

Penggunaan 

Shoeepay (X) 

Perilaku 

Konsumtif 

Mahasiswa (Y) 



2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Kuncoro (2003) Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.Hipotesis merupakan 

pernyataan teliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan 

pernyataan yang paling spesifik. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam peneletian ini adalah: 

Persepsi Kemudahan Penggunaan Shopeepay berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen 

Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan juga untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono,2015:21). Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan Shopeepay terhadap perilaku konsumtif 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis HKBP Nommensen Kota Medan. 

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan selesai dan lokasi di 

Medan kepada para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis HKBP Nommensen Kota Medan 

dengan pengguna Dompet Digital yang menggunakan Shopeepay dalam beberapa waktu 

terakhir. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah regenerasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 20015:90). Sedangkan menurut Arikunto (2006:108) populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018 Universitas HKBP Nommensen Kota Medan yang berjumlah 

2.234 mahasiswa (sumber data dari PSI Universitas HKBP Nommensen Medan). 

3.3.2. Sampel 

Menurut Hadi (2001:75) Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber 

data sebenarnya dari suatu penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2005:115) sampel adalah 

bagian dari jumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel merupakan 



langkah untuk menentukan sampel yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Maka untuk 

mengetahui jumlah sampel penelitian ditentukan melalui penggunaan rumus Slovin, karena 

rumus ini dapat menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi sudah 

diketahui (Slovin,1994). Formulasi jumlah sampel tersebut dituliskan dalam persamaan berikut 

ini: 

� =
�

� + (�)	
 

Keterangan:  

N  = Jumlah sampel minimal yang diperlukan 

N = Jumlah populasi 

 � = Kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir 10% 

Peneliti mengasumsikan bahwa sebesar �=10%, maka jumlah sampel minimum dalam 

penelitian ini adalah: 


 =
�.��

���.��(�,�)�
 = 95,7 dibulatkan menjadi 100. Dengan diperoleh hasil jumlah sampel 

minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Pengambilan sampel yang 

dilakukan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat mejawab permasalahan penelitian. Kriteria pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Responden dibedakan berdasarkan Jenis Kelamin responden. 

2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen yang sering 

menggunakan Shopeepay sebagai alat pembayaran transaksi. Mahasiswa dibedakan 

berdasarkan jangka waktu penggunaan.  

3.4. Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

yang tidak dapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil pengisian 

kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti terdahulu dan data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Data ini 

terutama digunakan untuk mendukung landasan-landasan teori yang akan digunakan dalam 



penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan berupa artikel, jurnal, buku, dan data 

internet yang berkaitan dengan topik penelitian. 

3.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Ukuran 

Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

Shopeepay (X) 

Persepsi kemudahan 

penggunaan  

(perceived of use) 

merupakan sejauh 

mana interaksi 

individu 

mempercayai bahwa 

Shopeepay akan 

mempermudah 

pekerjaan dimana 

mampu mengurangi 

usaha seseorang 

dalam mengerjakan 

sesuatu. 

1. Mudah 

dipelajari 

2. Fleksibel 

3. Dapat 

mengontrol 

pekerjaan 

4. Mudah 

digunakan 
Skala Likert 

Perilaku 

Konsumtif 

Mahasiswa 

(Y) 

Perilaku Konsumtif 

mahasiswa adalah 

kecenderungan 

mahasiswa untuk me

lakukan konsumsi 

tiada batas,tidak 

jarang lebih 

mementingkan 

keinginan daripada 

kebutuhan. 

 

 

1. Tidak 

mempertimba

ngkan 

fungsi/kegun

aan 

2. Mengonsums

i barang/ jasa 

secara 

berlebihan 

3. Mendahuluka

n keinignan 

daripada 

kebutuhan 

4. Tidak ada 

skala 

prioritas 

Skala Likert 

Sumber: Penelitian Terdahulu (seperti yang tercantum di dalam Tabel) 

3.6. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 



indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut adalah ukuran setiap 

skor. 

Tabel 3. 2 Skala Likert 

No  Pertanyaan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Netral (N) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

3.7. Uji Instrumen 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtable untuk degree 

of freedom  (df) = n-2 dengan alpha 0,05. Jika rhitung lebih besar dari rtable dan nilai rpositif, maka 

butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Untuk mengetahui skor masing-masing item 

pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan kriteria statistik berikut ini: 

1. Jika rhitung positif serta rhitung>  rtabel, maka variabel tersebut valid 

2. Jika rhitung tidak positif dan  rhitung<  rtabel, maka variabel tersebut tidak valid 

3.7.2. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur antara 

jawaban dengan pertanyaan dapat dilakukan dengan syarat berikut ini. 

1. Jika α > atau = rtabel maka instrumen penelitian dikatakan reliabel 

2. Jika nilai α <  rtabel maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel 



 

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang dimaksudkan untuk menyajikan 

keadaan atau karakteristik data sampel, untuk masing-masing variabel penelitian secara tunggal. 

Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistika deskriptif, yang 

meliputi tabel frekuensi,grafik,ukuran pemusatan,dan ukuran penyebaran.Tabel frekuensi dan 

grafik dapat digunakan untuk semua jenis skala pengukuran dari variabel,baik variabel yang 

skala pengukurannya nominal,ordinal,maupun interval dan rasio. 

3.8.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linear 

sederhana, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Persepsi 

kemudahan panggunaan Shopeepay) terhadap variabel terikat (Perilaku konsumtif mahasiswa). 

Adapun persamaan regresi sampelnya adalah : 

Y =  α+ βX+ e 

Keterangan :  

Y  = Perilaku Konsumtif 

X = Penggunaan Shopeepay 

α = Bilangan Konstan 

b = Koefisien Regresi 

e  = Error 

3.8.3. Uji Asumsi Klasik 

3.8.3.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu 

variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak normal.Apabila suatu variabel tidak terdistribusi secara normal,maka hasil uji statistik akan 

mengalami penurunan (Ghozali;2016:42). Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku 

adalah sebagai berikut: 

1. Tetapkan taraf signifikansi uji misalnya α = 0.05 

2. Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh  



3. Jika signifikansi yang diperoleh > α, maka sampel berasal daro populasi yang 

berdistribusikan normal 

4. Jika signifikansi yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

3.8.3.2 Uji Linearitas Data 

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai 

hubungan linear atau tidak.Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan linear yang baik, 

sehingga adanya hubungan linear antara variabel independent (X) dengan variabel dependent (Y) 

.Uji linearitas menggunakan uji statisik test for linearity menggunakan komputer program 

SPSS.Kriteria uji linearias menggunakan tabel anova  tentang Deviation from Linearity yang 

terdapat dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika nilai deviation from linearity Sig>0,05 , maka ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent 

2. Jika nilai deviation from linearity Sig<o,o5 , maka tidak ada hubungan yang linear secara 

signifikan antara variabel independent dengan variabel dependent 

3.8.3.3  Uji Homogenitas 

    Uji homogenitas menggunakan Fisher, I Chart dan Levene yang dibantu oleh 2 

aplikasi, yaitu microsoft excel dan SPSS. Dengan tujuan agar hasil perhitungan akurat atau 

tidak terjadi kesalahan yang besar.Untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi maka 

dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas untuk menunjukkan perbedaan yang terjadi pada 

uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan 

sebagai akibat perbedaan dalam kelompok (Riadi,2016:26).Dalam penelitian ini , pengambilan 

keputusan sampel didasari oleh sebagai berikut: 

1. Jika nilai Signifikansi (Sig) Based on Mean > 0,05 maka varians data adalah homogen 

2. Jika nilai Signifikansi (Sig) Based on Mean < 0,05 maka varians data adalah tidak 

homogen. 

3.8.4.    Uji Hipotesis 



3.8.4.1  Uji Parsial (Uji t) 

  Uji t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas persepsi kemudahan 

penggunaan Shopeepay (X) secara parsial terhadap variabel terikat perilaku konsumtif 

mahasiswa (Y). Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel atau 

membandingkan angka signifikan dengan alpha = 0,05 atau 5%. Apabila signifikan > alpha 0,05 

maka H0 diterima atau H1 ditolak, yang artinya variabel bebas persepsi kemudahan penggunaan 

Shopeepay (X) secara parsial tidak mempunyai pengaruh variabel terikat perilaku konsumtif 

mahasiswa (Y). Sebaliknya jika nilai signifikan < alpha 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima, 

yang artinya variabel bebas persepsi kemudahan penggunaan Shopeepay (X) secara parsial 

mempengaruhi variabel terikat perilaku konsumtif mahasiswa (Y).  

Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. thitung> ttabel dan nilai signifikan < 0,05 (α : 5%), maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

2. thitung< ttabel dan nilai signifikan > 0,05 (α : 5%), maka H1 ditolak dan H0 diterima. 

Untuk membandingkan nilai thitung dan ttabel, nilai Ftabel menggunakan distribusi t tabel dengan 

menghitung dengan rumus t = (α/2;n-k) dimana k adalah jumlah variabel bebas, α adalah nilai 

signifikan (5%) dan n adalah jumlah responden. Kemudian nilai tersebut disesuaikan pada 

distribusi ttabel dan di bandingkan dengan thitung. 

3.8.4.2   Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi dalam satu segi lebih berguna dari koefisien korelasi dalam hal di 

mana itu dapat memberikan penjelasan statistik yang lebih masuk akal perihal hubungan antara 

variabel X dan Y. Koefisien determinasi disimbolkan oleh r2, dengan kata lain itu adalah kuadrat 

dari koefisien korelasi (r). Koefisien korelasi menentukan intensitas hubungan antara variabel X 

dan Y, namun koefisien determinasi memberikan variabilitas dalam Y dapat dijelaskan oleh 

variabilitas dalam X. Dengan kata lain nilai koefisien determinasi adalah besar (dalam 

persentase) variabel X (persepsi kemudahan penggunaan Shopeepay) dapat menjelaskan 

perubahan atau varians dalam variabel Y (perilaku konsumtif mahasiswa). Adapun rumus untuk 

menentukan koefisien determinasi sebagai berikut :  



Kd = R² x 100% 

Dimana:  

R : Nilai korelasi  

Kd : Koefisien determinasi 

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah   

a. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas 

lemah dan  

b. Jika Kd mendekati nol (1), berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas 

kuat. 

 

 


