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ABSTRAK 

 

Era revolusi indutri keempat memberikan dampak kegiatan ekonomi untuk beralih menjadi 

ekonomi berbasis digital, sehingga memberikan kemudahan kegiatan ekonomi bagi masyarakat. 

Salah satunya transaksi ekonomi digital adalah e-money. Seiring perkembangan teknologi seluler, 

maka perusahaan yang menjalankan bisnisnya berbasis web dan aplikasi, membentuk e-money 

berbasis aplikasi, salah satunya adalah aplikasi Go Pay yang menawarkan transaksi Go Jek dengan 

e-money. 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepuasan pengguna aplikasi Go Pay, yaitu pengaruh 

kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan keamanan pada kepercayaan dan 

kepuasan konsumen. Model penelitian yang diusulkan, berdasarkan model DeLone dan McLean, 

kemudian dimodifikasi. Untuk menilai bagaimana ketiga faktor kualitas eksternal dan keamanan 

dapat memengaruhi kepercayaan dan kepuasan, peneliti mengumpulkan 374 kuesioner valid dari 

pengguna aplikasi Go Pay dengan teknik  convenience  sampling. Kemudian dianalisis 

menggunakan pemodelan persamaan struktural. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan keamanan secara signifikan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas sistem dan kualitas informasi secara signifikan 

mempengaruhi kepercayaan. Kami menyajikan implikasi dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 

 

Kaya Kunci: e-money, DeLone and McLean’s IS success model, aplikasi Go Pay, kualitas sistem, 

kualitas informasi, kualitas desain antarmuka, keamanan, kepercayaan, kepuasan konsumen 

 

ABSTRACT 

 
The fourth industrial revolution era has the effect of economic activity to turn into a digital 

economy, thus providing convenience for economic activities for the community. One of them is 

digital economic transactions is e-money. Along with the development of cellular technology, the 

companies that run their businesses are web-based and applications, forming e-money based on 

applications, one of which is the Go Pay application that offers Go Jek transactions with e-money. 

The research aims to assess the satisfaction of Go Pay application users, namely the 

influence of system quality, information quality, interface design quality and security on trust and 

consumer satisfaction. The proposed research model, based on the DeLone and McLean model, was 

later modified. To assess how the three external quality factors and security can affect trust  and 

satisfaction, researchers collected 374 valid questionnaires from users of the Go Pay application 

with convenience sampling techniques. Then analyzed using structural equation modeling. The 

results of the analysis show that system quality, information quality, interface design quality and 

security significantly affect customer satisfaction. Then the quality and quality of information 

significantly affect the trust. We present implications and suggestions for further research. 

 

Keywords: e-money, DeLone and McLean’s IS success model, Go Pay application, system quality, 

information quality, interface design quality, security, trust, customer satisfaction 
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I. PENDAHULUAN 

Saat ini kita telah masuk pada Revolusi Indutri Keempat, dimana pergerakan industri dan 

transaksi ekonomi masuk pada era digital seperti deskripsi di atas, dan dari sekian banyak 

kemudahan dan beragamnya transaksi ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi, yaitu salah 

satunya transaksi ekonomi digital adalah e-money. 

E-Money atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan uang elektronik. Uang elektronik 

adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah 

uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan 

penerbitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media 

uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik 

tersebut. (Rivai, 2001). Pada bulan Oktober 2017, jumlah transaksi e-money di Indonesia dari data 

yang berasal dari Bank Indonesia adalah 104.478.745 (Volume dalam satuan transaksi) dan 

1.264.462 (Nominal dalam Rp Juta).  

Bank Indonesia pada bulan Desember 2017 telah menetapkan sebanyak 26 perusahaan yang 

memiliki izin menerbitkan uang elektronik, salah satunya adalah PT. Dompet Anak Bangsa yang 

dimana telah terdaftar pada tahun sebelumnya, yang memiliki basis dan menjalankan kegiatannya 

pada aplikasi di telepon seluler pintar atau smartphone bernama Go-Pay yang terdapat dalam bagian 

terintegrasi pada aplikasi Go Jek, milik PT. Aplikasi Anak Bangsa. Sehingga dalam membangun 

infrastruktur pendukung untuk e-money tidak memerlukan biaya yang besar yaitu mesin reader, 

kegiatan cukup transaksi dapat dilakukan oleh nasabah melalui smartphone yang memiliki jaringan 

internet. 

Perkembangan Go Pay yang pesat dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada 

konsumen, banyak konsumen tertarik dan melakukan registrasi dan menggunakan layanan Go Pay 

dalam bertransaksi pembayarannya. Namun diketahui terdapat masalah-masalah yang timbul pada 

aplikasi Go Pay melalui berbagai media elektronik.  Masalah yang pernah dihadapi konsumen adalah 

tentang aplikasi yang tidak berjalan dengan baik, yang mengakibatkan terblokirnya akun konsumen 

dan nilai saldo yang berkurang tanpa melakukan transaksi pembayaran, sehingga mengakibatkan 

kerugian konsumen. Hal ini berdampak negatif pada jalannya bisnis e-money pada Go Pay dan 

secara langsung berdampak pada kinerja aplikasi Go Jek, yang dapat menurunkan minat dan 

kepercayaan masyarakat. Pada masalah-masalah yang terjadi, diklaim oleh pihak Go Jek dan Go 

Pay, telah dilakukan perbaikan-perbaikan, namun tidak ada evaluasi secara indenpenden dan terbuka 

bahwa sistem informasi  aplikasi tersebut telah berjalan dengan baik, dari sisi kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas tampilan desain aplikasi serta keamanan yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen atas kinerja sistem informasi aplikasi tersebut.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone  dan  

McLean  dan memodifikasi model tersebut dalam membuat kerangka penelitian ini. Hal ini 

dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan tercapainya tujuan penelitian. Kemudian, modifikasi 

terhadap model juga didasarkan pada modifikasi model yang dilakukan oleh DeLone  dan  McLean 

sendiri, dimana terjadi perbedaaan antara model tahun 1992 dan 2003. Selanjutnya, pada beberapa 

penelitian terdahulu yang menggunakan Model DeLone  dan  McLean, juga melakukan modifikasi 

atas model tersebut, yang menyesuaikan dari kondisi dan kebutuhan penelitian mereka. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Almazan, Tovar dan Quintero (2017); Culibrk et al. (2016); 

Aprianingsih (2015) dan Lee dan Chung (2009), dilakukan modifikasi Model Kesuksesan Sistem 

Informasi DeLone  dan  McLean. 

Pada model penelitian dilakukan modifikasi atas model Model DeLone  dan  McLean dengan 

memodifikasi variabel independen menjadi empat, yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

desain antarmuka dan keamanan. Kemudian variabel dependen menggunakan kepercayaan dan 

kepuasan pengguna. Penelitian ini dapat melihat keberpengaruhan faktor-faktor diatas, selanjutnya 

dapat dijadikan rujukan konsep teori dan pengembangan dalam membangun sistem informasi dalam 

bisnis, khususnya e-money berbasis aplikasi, meningkatkan produktivitas, kepercayaan dan 

kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna yaitu respon atau perasaan pengguna setelah menggunakan 

sebuah sistem informasi. Secara keseluruhan kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas 

informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Sehingga Instrumen yang digunakan dalam 

mengukur tingkat kepuasan pengguna yaitu dengan melihat tingkat kepuasan mengenai laporan atau 

output yang dihasilkan, website, dan layanan dukungan dari penyedia sistem (Petter, Delone, dan 

Mclean 2008). Dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan 

pengguna e-money berbasis aplikasi pada aplikasi go pay, sangat penting dilakukan guna 

memberikan informasi dan pembangunan serta penerapan sistem informasi bidang keuangan dapat 



dianalisis dan diukur kesuksesannya. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

1. Kerangka Penelitian 

Model penelitian ini merujuk pada Model DeLone  dan  McLean dengan 

memodifikasi variabel independen menjadi empat, yaitu: kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas desain antarmuka dan keamanan. Kemudian variabel dependen menggunakan 

kepercayaan dan kepuasan pengguna.  

 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

 

2. Hipotesis 

a. Kualitas Sistem 

Kualitas sistem merupakan performa dalam sistem itu sendiri pengukuran kualitas 

sistem  dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, kemudahan pembelajaran, fitur sistem, 

akurasi sistem, fleksibilitas (Petter, Delone, dan Mclean 2008). Kepercayaan  adalah  suatu  

kemauan  untuk  bergantung pada pihak lain berdasarkan harapan-harapan yang terbentuk 

sebagai hasil dari kemampuan, kejujuran dan niat baik pihak lain itu. Karena itu tingkat 

kepercayaan  dapat  membuat  seseorang  konsisten  terhadap  sesuatu  yang mereka  anggap  

sesuai  dengan  harapan  mereka,  termasuk  juga  dapat membuat konsumen setia terhadap 

satu merek (Ganesan, 1994). Kepuasan pengguna yaitu, respon atau perasaan pengguna 

setelah menggunakan sebuah sistem informasi. Secara keseluruhan kepuasan pengguna 

dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Sehingga 

Instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna yaitu dengan 

melihat tingkat kepuasan mengenai laporan atau output yang dihasilkan, website, dan 

layanan dukungan dari penyedia sistem (Petter, Delone, dan Mclean 2008) 

kualitas sistem memengaruhi kepercayaan lebih dari kepuasan pengguna. Ini berarti 

bahwa faktor-faktor ini lebih penting dalam membangun kepercayaan. (Lee dan Chung, 

2009). Hasil penelitian Abrego Almazan, Sanchez Tovar, dan Medina Quintero (2017) 

mengenai pengaruh sistem informasi terhadap organisasi menunjukkan bahwa kualitas 

sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, hal tersebut berasal dari persepsi 

pengguna bahwa sistem tersebut mudah digunakan, user-friendly, cepat, dan cocok dengan 

sistem lain yang digunakan dalam institusi tersebut. Atas dasar uraian tersebut, maka 

penelitian ini mengajukan hipotesa yaitu:  

H1 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen pengguna 

H2 : Kualitas Sistem berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen 

 

b. Kualitas Informasi 

Kualitas informasi (information quality) adalah karakterisitik dari ouput yang 

disajikan dalam sebuah sistem informasi yaitu meliputi manajemen laporan dan halaman 

web (Petter dan Mclean 2009). Konsumen menganggap informasi bila berkualitas tinggi, 

maka konsumen akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi pada tingkat 



kompetensi, integritas, dan kebajikan vendor, dan akan bersedia membelanjakan uang 

dengan vendor itu (McKnight et al., 2002). Menurut William (2003) kualitas informasi 

diukur dengan beberapa indikator yaitu akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevan, 

dan konsistensi. Semakin baik kualitas informasi dari sebuah sistem, maka semakin tinggi 

juga tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut.  Ini berarti bahwa faktor-faktor 

ini lebih penting dalam membangun kepercayaan. 

Hasil penelitian Lee dan Chung (2009) ditemukan bahwa kualitas informasi 

memengaruhi kepercayaan lebih dari kepuasan pengguna. Abrego Almazan, Sanchez 

Tovar, dan Medina Quintero (2017) menyatakan bahwa hasil analisis empiris menunjukkan 

bahwa kualitas informasi adalah yang paling penting dalam menentukan kepuasan 

pengguna. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis, yaitu : 

H3 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen 

pengguna 

H4 : Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

c. Kualitas Tampilan Desain 

Kualitas desain antarmuka adalah area penelitian yang meneliti bagaimana 

informasi ditampilkan (Bharati and Chaudhury, 2004). Menurut Gefen (2003), kepercayaan  

didefinisikan  sebagai  serangkaian  nilai  yang  dipercaya konsumen  tentang  karakteristik  

suppliernya,  terutama  berhubungan dengan  integritas,  kebaikan,  kompetensi  dan  

kepastian  supplier  tersebut. Menurut  Kotler  (2005)  kepuasan  adalah  perasaan  senang  

atau  kekecewaan  seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya. 

Kualitas desain antarmuka ditemukan menjadi faktor penting dalam membangun 

kepercayaan (Lee & Chung, 2009). Beberapa penelitian telah menilai faktor-faktor seperti 

format tampilan, warna, dan grafik atau tabel dan bagaimana faktor-faktor ini dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan (Everard & Galletta, 2006). Dari penjelasan variabel 

di atas, maka peneliti mengajukan hipotesa : 

H5 : Kualitas desain antarmuka berpengaruh positif terhadap kepercayaan 

konsumen. 

H6 : Kualitas desain antarmuka berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

d. Keamanan 

Menurut Rainer, dkk (2012) Keamanan dapat didefinisikan sebagai tingkat 

perlindungan terhadap aktivitas kriminal, bahaya, kerusakan,dan / atau kehilangan. 

LAPORAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMUNITASdipercaya konsumen  tentang  

karakteristik  suppliernya,  terutama  berhubungan dengan  integritas,  kebaikan,  

kompetensi  dan  kepastian  supplier  tersebut. Menurut Jin and Park (2006) pada studi 

sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kepuasan pelanggan  di  toko online  terhadap  e-tailer 

tergantung  terutama  pada  evaluasi  berbagai atribut  kinerja,  yang  di  antaranya  adalah  

pada aspek keamanan dan privasi. 

Definisi keamanan menurut perspektif konsumen (Chellapa, 2002) adalah 

Probabilitas subjektif yang mana konsumen percaya bahwa informasi data pribadi (biodata 

dan moneter) tidak akan dilihat, disimpan, dan dimanipulasi selama transit dan dalam 

database oleh pihak yang tidak berhak, dengan cara yang konsisten dengan harapan 

konsumen menjadi percaya. Kepuasan tersebut menjadi  penting,  karena  pada  lingkup  e-

commerce pelanggan dapat pergi, jika mereka tidak  dapat  mengakses  website  atau  

layanan bisnis tidak memuaskan (Chung & Shin, 2008). Dari penjelasan variabel di atas, 

maka peneliti mengajukan hipotesa : 

H6 : Kualitas keamanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. 

H8 : Kualitas keamanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

e. Kepercayaan dan Kepuasan 

Menurut Ganesan (1994), yang  menyatakan  kepercayaan  adalah  suatu  kemauan  

untuk  bergantung pada pihak lain berdasarkan harapan-harapan yang terbentuk sebagai 

hasil dari kemampuan, kejujuran dan niat baik pihak lain itu. Selanjutnya apabila 

kepercayaan tumbuh dan kuat dari konsumen, maka mempengaruhi kepuasan pengguna, 

hal ini sejalan dengan penelitian dari Lee dan Chung (2009), bahwa kepercayaan pengguna 

mempengaruhi kepuasan pengguna. Kepercayaan ditemukan menjadi variabel yang paling 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini memberi tahu kita bahwa kepercayaan masih 

merupakan faktor terpenting dalam transaksi keuangan, baik secara online maupun offline. 

Atas dasar uraian tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesa kesembilan, yaitu:  



H9 : kepercayaan konsumen pengguna berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pengguna 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Populasi pada penilitan ini bersifat homogen dan populasi penelitian adalah para 

pengguna aplikasi Go Jek, yang memiliki akun Go Pay. 

Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi 

tersebut. (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini menggunakan teknik Convenience Sampling 

Penelitian ini dilakukan menggunakan data dalam bentuk survei, yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner. Kuesioner dibuat menggunakan skala interval yang diberikan skor 

dari 1-6. Kuesioner yang dibagikan kepada pengguna Aplikasi Go-Pay dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan untuk mendapatkan data kualitas sistem aplikasi Go-

Pay, yang dikaitkan dengan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka, 

keamanan, kepercayaan dan kepuasan pengguna 

Kuesioner disebarkan kepada konsumen pengguna atau user aplikasi Go-Pay dari 

berbagai kalangan, baik dari segi umur, pendidikan dan pekerjaan, baik secara langsung 

maupun online dengan menggunakan google form. Jumlah responden yang berhasil 

didapatkan dan valid sebanyak 388 orang. 

2. Teknik Analisis Data 

Data diolah menggunakan Partial Least Square (PLS) yaitu teknik statistik yang bisa 

menangani banyak variabel respon dan variabel eksplanatory sekaligus. 

a. Analisa Outer Model 

Analisa outer model melibatkan pemeriksaan individu reliabilitas indikator, 

reliabilitas untuk masing-masing pengukuran gabungan konstruk (yaitu, reliabilitas 

konsistensi internal), serta tindakan konvergen dan diskriminan (Hair, dkk. 2017).  

b. Analisa Inner Model 

Kemudian langkah kedua yaitu analisa inner model. Inner model dalam konteks PLS 

menunjukkan hubungan antara konstruk laten. Analisa inner model menggunakan uji 

kelayakan model dengan koefisien determinasi (R2), Uji predictive relevance (Q2). 

c. Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t) 

Pengujian hipotesis dengan PLS dilakukan dengan menggunakan perintah 

bootstrapping. Analisis bootstrapping memberikan hasil uji statistik dari hipotesis koefisien 

sama dengan nol berlawanan dengan hipotesis alternatif koefisien tidak sama dengan nol 

(Hair, dkk. 2017).  

    

KESIMPULAN 

Hasil gagasan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan dan kepuasan pengguna e-money berbasis aplikasi pada aplikasi go pay, hal ini sangat 

penting dilakukan, guna memberikan informasi dan pembangunan serta penerapan sistem informasi 

bidang keuangan dapat dianalisis dan diukur kesuksesannya. Faktor-faktor yang ditawarkan dalam 

penelitian ini adalah, bagaimana kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan 

keamanan dalam mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan, sekaligus kepercayaan juga meneliti 

keberpengaruhannya terhadap kepuasan pengguna. 

Melihat dari penelitian terdahulu, diketahui bahwa para peneliti menggunakan model 

DeLone  dan  McLean yang telah dimodifikasi, agar tujuan penelitian dapat tercapai. Maka pada 

penelitian ini juga melakukan modifikasi atas model tersebut. Sehingga didapatkan model penelitian 

dapat  menjawab semua permasalahan-permasalahan yang dikemukan di atas, sehingga diharapkan 

dapat membentuk sistem informasi, khususnya pada sistem keuangan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas desain 

antarmuka dan keamanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian kualitas 

sistem dan kualitas informasi secara signifikan mempengaruhi kepercayaan.  
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