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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO 

1. Jika kamu menginginkan untuk hidup dalam kehidupan yang bahagia maka 

gantungkan itu pada sebuah tujuan, bukan pada orang atau benda benda      – 

Albert Einstein 

2. Sukses bukan berarti pintar dan beruntung. 

 

PERSEMBAHAN 

 Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua (Mardjiun dan 

Tusianawati) yang dengan ikhlas merawat, mendidik dan mengarahkan sehingga 

saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini. 
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INTISARI 
 

 

Sistem pembayaran dalam transaksi saat ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, seiring dengan perkembangan di era digital. Perkembangan di era 

digitalpun turut dimanfaatkan oleh dunia perbankan, salah satu buktinya adalah 

munculnya uang elektronik. Persaingan penyedia produk uang elektronik yang 

semakin kompetitif mengharuskan perusahaan dapat memberikan nilai lebih bagi 

pelanggan yang menggunakan. Jumlah uang elekronik yang beredar, jumlah 

transaksi dan volume transaksi menggunakan TapCash BNI masih sangat kecil 

dibanding pesaingnya. Tidak mudah mengalihkan semua transaksi keuangan di 

Indonesia dari uang tunai menjadi uang elektronik. masyarakat masih 

menganggap risiko bertransaksi menggunakan uang elektronik cukup besar. 

Permasalahan tersebut membuat masyarakat kurang berminat melakukan transaksi 

ulang menggunakan uang elektronik. Minat bertransaksi ulang adalah komitmen 

konsumen untuk melakukan transaksi yang kedua kali atau lebih setelah 

melakukan transaksi sebelumnya, karena konsumen merespon positif dan merasa 

puas terhadap kesan pertama yang timbul dalam bertransaksi. Customer value 

(nilai pelanggan) adalah selisih antara manfaat yang diperoleh dengan upaya yang 

dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk atau jasa, 

seseorang bisa memberi nilai lebih terhadap suatu produk atau jasa yang 

digunakan ketika manfaat melebihi upaya atau biaya yang dikeluarkan. Tekanan 

waktu adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki waktu banyak untuk 

memilih, sehingga dalam waktu yang terbatas seseorang akan mempercepat 

pengambilan keputusan. Persepsi risiko transaksi adalah penilaian seseorang 

terhadap kemungkinan atau dampak yang berakibat kerugian dalam proses 

transaksi selama pembelian atau setelah pembelian suatu produk atau jasa. Hasil 

dari penelitian sebelumnya ditemukan perbedaan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Aggarawal dan Vaidyanathan (2003) bahwa tekanan waktu untuk 

membeli dapat merangsang minat konsumen, namun penelitian yang dilakukan 

oleh Y-Fan Lin, dkk (2014) menyatakan bahwa tekanan waktu tidak memiliki 

hubungan terhadap minat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

explanatory karena tujuan dari penelitian adalah untuk menguji hipotesis 

penelitian yang menjelaskan tentang adanya keterkaitan atau pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik Sampling dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling di mana peneliti memilih 

sampel secara sengaja dan menetapkan ketentuan-ketentuan khusus sesuai dengan 

tujuan penelitian, kriteria sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

telah melakukan transaksi menggunakan uang elektronik TapCash BNI dan 

berusia minimal 17 tahun, dan pernah transaksi menggunakan uang elektronik 

TapCash BNI sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan studi pustaka dan kuesioner dengan pengukuran 

semantic differential dengan 5 poin skala. Teknik analisis data penelitian ini 
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menggunakan uji instrumen seperti uji validitas dan uji reliabilitas, analisis 

deskriptif, uji normalitas seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinieritas, analisis regresi, uji T, uji F, koefisien determinasi dan sobel test. 

Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan tekanan waktu terhadap customer value (nilai pelanggan) 

dalam menggunakan TapCash BNI, yang berarti semakin tinggi tekanan waktu 

maka customer value (nilai pelanggan) akan meningkat. Terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan persepsi risiko transaksi terhadap customer value (nilai 

pelanggan) dalam menggunakan TapCash BNI, yang berarti semakin rendah 

persepsi risiko transaksi maka customer value (nilai pelanggan) akan meningkat 

dan sebaliknya semakin tinggi persepsi risiko transaksi maka semakin rendah 

customer value (nilai pelanggan). Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

tekanan waktu terhadap minat bertransaksi ulang menggunakan TapCash BNI, 

yang berarti semakin tinggi tekanan waktu maka minat bertransaksi ulang akan 

meningkat. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan persepsi risiko transaksi 

terhadap minat bertransaksi ulang menggunakan TapCash BNI, yang berarti 

semakin rendah persepsi risiko transaksi maka minat bertransaksi ulang akan 

meningkat dan sebaliknya semakin tinggi persepsi risiko transaksi maka minat 

bertransaksi ulang akan rendah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

customer value (nilai pelanggan) terhadap minat bertransaksi ulang menggunakan 

TapCash BNI, yang berarti semakin tinggi customer value (nilai pelanggan) maka 

minat bertransaksi ulang akan meningkat. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan tekanan waktu terhadap minat bertransaksi ulang melalui customer 

value (nilai pelanggan) dalam menggunakan TapCash BNI, yang berarti semakin 

tinggi tekanan waktu maka akan meningkat customer value (nilai pelanggan) yang 

diikuti dengan minat bertransaksi ulang. Hasil sobel test menunjukan tidak 

signifikan dan tidak membuktikan bahwa customer value (nilai pelanggan) 

memediasi  hubungan antara persepsi risiko transaksi dengan minat bertransaksi 

ulang. 
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