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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemacetan merupakan salah satu masalah yang bisa dikatakan masih belum 

dapat terselesaikan, bahkan jalan tol yang diharapkan menjadi solusi kemacetan 

kadang mengalami kendala tersebut. Padahal jumlah kendaraan di Indonesia terus 

meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan volume lalu lintas transaksi dalam lima tahun 

terakhir, lalu lintas pada Tahun 2012 hingga Tahun 2013 turun sebesar 3,4%. 

Kemudian kembali meningkat pada Tahun 2013 hingga Tahun 2014 sebesar 

5,2%, volume transaksi Tahun 2014 hingga Tahun 2015 meningkat 4,6% 

mencapai 60 juta kendaraan. 

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan yang Melewati Jalan Tol di Indonesia 

Tahun Jumlah kendaraan 

2016 1,057,973,916 (sampai bulan September 2016) 

2015 1,374,862,270 

2014 1,314,418,895 

2013 1,249,510,309 

2012 1,294,013,462 

Sumber: (JasaMarga, 2017) 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. 

Presiden Joko Widodo menargetkan ekonomi Indonesia pada Tahun 2018 

mendatang meningkat. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan infrastruktur 

jalan sebagai akses yang memadai guna membatu produktivitas masyarakat 

sehari-hari. Program pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan 

Merak Banten hingga Surabaya Jawa Timur adalah salah satu upaya atau solusi 

untuk mengurangi angka kemacetan saat ini. 

 

Untuk mengatasi masalah ini PT. Jasa Marga sebagai perusahaan penyedia 

layanan jalan bebas hambatan meluncurkan produk inovatif sebagai upaya 
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mengurangi kemacetan di gerbang tol yaitu Electronic Toll Card (JasaMarga, 

2010). Menggunakan e-Toll Card rata-rata waktu transaksi bisa lebih cepat yakni 

5 detik jika dibandingkan dengan melakukan pembayaran secara konvensional 

yang mencapai 8 detik per transaksi. 

Bank Mandiri merupakan salah satu lembaga penerbit e-money yang cukup 

serius untuk ambil bagian dalam pengembangannya. Hal ini terbukti dengan 

diterbitkannya salah satu item dari uang elektronik, yaitu e-Toll Card. Kedua 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saling bersinergi untuk 

menanggulangi masalah kemacetan yang terjadi di jalan tol Indonesia. Bank 

Mandiri adalah pemenang tender dari proyek e-Toll Card sehingga bank yang 

termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Negara Indonesia 

(BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bergabung dalam proyek e-Toll 

harus membayar fee kepada Bank Mandiri. Hal tersebut dikarenakan Bank 

Mandiri telah mengeluarkan investasi besar dalam pembangunan proyek e-Toll 

untuk branding dan infrasruktur (Budi, 2013). Gerbang Tol Otomatis (GTO) 

adalah salah satu bentuk fasilitas infrastruktur yang diharapkan dapat membantu 

atau mengatasi kemacetan yang terjadi di jalan tol. Gerbang Tol Otomatis (GTO) 

adalah gerbang tol dengan mekanisme pembayaran secara otomatis menggunakan 

e-Toll Card. AVP Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru 

mengatakan dengan teknologi pembayaran berbasis internet dilakukan untuk 

mengurangi kepadatan antrean di gerbang tol yang selama ini kerap terjadi. Selain 

itu, langkah ini untuk mewujudkan budaya non-tunai (cashless society). 

Bank Mandiri mencatatkan peningkatan transaksi penggunaan uang 

elektronik untuk pembayaran jalan tol. Direktur Digital Banking dan Teknologi 

Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans mengatakan, dari sisi nilai transaksi pada 

akhir Tahun 2016 tercatat mencapai Rp 2,58 triliun atau tumbuh 92% 

dibandingkan periode tahun sebelumnya yaitu Rp 1,34 triliun. Rico menjelaskan, 

berdasarkan data perseroan, total GTO Bank Mandiri saat ini mencapai 587 unit 

dengan total gardu 1.458 unit di sejumlah ruas jalan tol. Dia mengatakan jumlah 

ini akan terus bertambah seiring penambahan GTO atau konversi. Jumlah 

transaksi e-Toll Card Bank Mandiri tercatat 362 juta transaksi, tumbuh 84% 
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menjadi 197 juta transaksi. Saat ini Bank Mandiri telah menerbitkan sekitar 9,2 

juta kartu e-money. Tahun ini, Bank Mandiri menargetkan jumlah kartu menjadi 

11 juta keping. 

PT. Jasa Marga selaku operator jalan tol saat ini memang sedang gencar 

membuat Gerbang Tol Otomatis (GTO) di setiap gerbang. Bahkan di beberapa 

ruas, Jasa Marga tidak lagi menghadirkan gerbang untuk transaksi tunai. Hal ini 

sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar menggalakkan transaksi 

non tunai di segala aspek. Di lain sisi, proses transaksi saat melewati gerbang tol 

jadi lebih cepat sehingga bisa mereduksi panjang antrean.  

E-Toll Card adalah kartu prabayar contactless smartcard yang diterbitkan 

oleh Bank Mandiri yang bekerja sama dengan operator tol. Saat ini operator tol 

yang telah bekerja sama yaitu Jasa Marga, Cipta Marga Nusaphala Persada, 

Marga Mandala Sakti dan jalan tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ). E-Toll Card 

membantu pengguna jalan tol untuk mempermudah dan mempercepat transaksi 

pembayaran di jalan tol. Selain digunakan untuk transaksi pembayaran tol dan 

selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi di luar merchant tol (BankMandiri, 

2017). Penggunajalan tol tidak perlu lagi membawa uang tunai namun cukup 

menempelkan e-Toll Card untuk transaksi di jalan tol. 

Fitur e-Toll Card antara lain adalah sebagai pengganti uang tunai untuk 

transaksi pembayaran tol, kartu dapat dipindahkan, saldo terdapat di kartu, dapat 

diisi ulang, memiliki saldo maksimal Rp. 1 juta dan saldo minimal Rp. 10 ribu. 

Nasabah dapat melakukan transaksi isi ulang (top up) e-Toll Card di EDC mandiri 

prabayar, e-Banking (Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri ATM) atau secara 

tunai di cabang Bank Mandiri dan seluruh outlet Indomaret (BankMandiri, 2017). 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan 

Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan wilayah Merak di Banten hingga 

Surabaya di Jawa Timur tidak lagi menggunakan gardu tol pada Tahun 2018. 

Selain mempermudah transaksi dalam pembayaran tol hal ini dapat mengurangi 

tingkat kemacetan di jalan tol. Saat ini dari 110 juta transaksi pembayaran tol 

setiap bulannya baru 20% diantaranya yang menggunakan fasilitas e-Toll Card. 
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Jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil sehingga masih sering menyebabkan 

kemacetan di jalan tol. Hal ini ini dapat dilihat dari data tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1. 2 Presentase Transaksi e-Toll Card di Indonesia 

Tahun Presentase Transaksi e-Toll Card 

2016 24,20 % 

2015 15,25 % 

2014 11,57 % 

2013 11,07 % 

2012 9, 37 % 

Sumber: (JasaMarga, 2016) 

Meningkatnya kesadaran menggunakan e-Toll Card oleh pengguna jalan tol 

ini tidak lepas dari pengaruh persepsi nilai dan sikap terhadap inovasi jasa 

pengguna jalan tol untuk menggunakan layanan e-Toll Card. Suprapti (2010) 

mendefinisikan persepsi (perceived) sebagai sebuah proses yang dilalui seorang 

individu untuk memilih, mengorganisir dan menginterpretasi stimuli ke dalam 

sebuah gambaran tentang dunia yang memiliki arti atau makna dan bersifat 

koheren (kecocokan). Persepsi nilai digunakan oleh konsumen untuk menimbang 

berbagai aspek layanan atau produk relatif dengan biaya yang ditawarkan 

beberapa penyedia jasa dalam persaingan, sehingga persepsi nilai dapat dipandang 

sebagai suatu ukuran relatif dari biaya-biaya dan aspek keuangan layanan atau 

produk dari suatu perusahaan dalam perbandingannya dengan pesaing-pesaing 

yang ada (Hansudoh, 2012). 

Persepsi nilai adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan niat beli 

atau menggunakan apabila konsumen merasa suatu produk memiliki nilai yang 

tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Riska dan Yasa (2017) mengemukakan 

bahwa persepsi nilai berhubungan positif dengan niat menggunakan. 

Wen dan Li (2017) menyatakan niat beli atau niat menggunakan mengacu 

pada evaluasi atau sikap konsumen terhadap produk-produk terkait, dengan 

rangsangan dari faktor eksternal sehingga konsumen bersedia untuk menggunakan 

produk yang ditawarkan. 

Meskipun begitu e-Toll Card masih tergolong produk baru atau inovasi, 

yaitu setiap barang, jasa, atau gagasan yang dianggap seseorang sebagai sesuatu 
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yang baru (Kotler, 2007). Sikap adalah kecenderungan belajar seseorang untuk 

berperilaku dengan cara yang konsisten terhadap suatu obyek (Schiffman et al., 

2010). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Wulandari (2016) 

menyatakan bahwa sikap perpengaruh positif terhadap minat (niat) menggunakan. 

Sikap menjadi hal yang penting untuk pemasar dalam mempengaruhi pelanggan 

untuk berniat menggunakan suatu produk. 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan 

jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman dan 

Kanuk, 2000). Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-

barang dan jasa-jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut (Swastha, 1994). 

Kabupaten Gresik merupakan kota yang berdekatan dengan kota-kota besar 

seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Pasuruan. Kabupaten Gresik memiliki tiga 

pintu tol yaitu Pintu Tol Manyar, Pintu Tol Kebomas dan Pintu Tol Romokalisari 

yang menghubungkan ke kota-kota disekitarnya. Mayoritas masyarakat 

Kabupeten Gresik merupakan para pekerja/pegawai dan sering bepergian keluar 

kota untuk bekerja ataupun wisata, otomatis orang-orang akan melewati jalur tol 

sebagai akses keluar kota untuk mempersingkat perjalanan. 

Dengan e-Toll Card proses pembayaran tol sangat memudahkan masyarakat 

Kabupaten Gresik untuk bertransaksi. Selain itu e-Toll Card mempercepat 

pembayaran tol sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan 

saat membayar tol. Hal ini memungkinkan banyak masyarakat Kabupaten Gresik  

untuk menggunakan layanan e-Toll Card untuk digunakan sebagai pembayaran 

tol. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian guna menganalisis mengenai persepsi nilai dan sikap terhadap inovasi 

jasa pada niat menggunakan layanan e-Toll Card Bank Mandiri. Penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Persepsi Nilai dan Sikap Mengenai Inovasi Jasa 
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Terhadap Niat Menggunakan e-Toll Card Bank Mandiri (Studi Kasus 

Pengguna e-Toll Card  Kabupaten Gresik)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah persepsi nilai berpengaruh pada sikap terhadap inovasi jasa 

untuk menggunakan e-Toll Card? 

2. Apakah sikap terhadap inovasi jasa berpengaruh pada niat untuk 

menggunakan e-Toll Card? 

3. Apakah persepsi nilai berpengaruh pada niat untuk menggunakan e-Toll 

Card?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumususan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi nilai pada sikap terhadap inovasi 

jasa untuk menggunakan e-Toll Card. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap inovasi jasa pada niat untuk 

menggunakan e-Toll Card. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi nilai pada niat untuk menggunakan 

e-Toll Card. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis, 

berikut uraiannya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan rujukan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi penerbit e-Toll Card pada khususnya Bank Mandiri. hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen menggunakan e-

Toll Card. 
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2. Sebagai upaya peningkatan penjualan e-Toll Card yang tepat 

sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat di Kota Gresik. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan pada masyarakat 

di Kabupaten Gresik yang menggunakan kendaraan roda empat. 

  


