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ABSTRAK 

vii 

 

 

 
 

Semakin berkembangnya e-business menyebabkan munculnya bisnis model 
baru yaitu Financial Technology yang membantu masyarakat untuk bisa 
mendapatkan layanan transaksi keuangan secara cepat dan mudah. Namun, tidak 
banyak perusahaan mengetahui bagaimana merancang model bisnis khususnya 
fintech yang benar. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang 
business model financial technology menggunakan business model canvas 
berdasarkan consumption values studi kasus pada pengguna aplikasi OVO di kota 
Surabaya. Pada Business Model Canvas mempunyai 9 elemen yang akan digunakan 
yaitu Customer Segments, Value Propositions, Channels, Customer Relationships, 
Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships dan Cost 
Structure, sedangkan Consumption Value mempunyai 5 elemen yang akan 
digunakan yaitu Nilai Fungsional, Nilai Sosial, Nilai Emosional, Nilai Epistemik, 
dan Nilai Kondisional. Pada penelitian ini, OVO digunakan sebagai objek 
penelitian karena merupakan salah satu fintech yang sukses di Indonesia. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 
100 responden dan teknik untuk menganalisa data menggunakan SEM (Structural 
Equation Modelling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Fungsional 
signifikan terhadap keseluruhan dari sembilan elemen dalam BMC, sedangkan 
Nilai Sosial signifikan terhadap Channels, Nilai Emosional signifikan Key 
Resources dan Key Activities, Nilai Epistemik signifikan terhadap Channels dan 
Customer Relationships, Nilai Kondisional signifikan terhadap Customer 
Segments, Value Propositions, Key Resources dan Key Partnerships. 

 
Kata Kunci : Financial Technology, OVO, Business Model Canvas, Consumption 

Values Model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

E-business adalah penggunaan teknologi elektronik dalam bentuk teknologi 

informasi untuk melakukan segala proses bisnis, jual beli atau pertukaran produk, 

jasa dan informasi, kegiatan marketing, dan kegiatan transaksi bisnis secara online. 

(Hasibuan, et al., 2020). Dengan semakin berkembangnya e-business menyebabkan 

munculnya bisnis model baru yaitu Financial Technology. Fintech (Financial 

Technology) menurut Bank Indonesia adalah hasil kombinasi antara jasa keuangan 

dengan teknologi yang dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi 

moderat (Akmal, 2019). Hal ini membuat masyarakat bisa melakukan apa saja 

dengan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif lebih murah. 

Saat ini Gopay (83,3%) masih menjadi aplikasi fintech yang paling banyak 

digunakan tahun ini, sementara OVO (99,5%) menjadi aplikasi fintech yang 

memiliki awareness masyarakat tertinggi (DSResearch, 2019). Berikut ini adalah 

hasil survei aplikasi fintech yang memiliki awareness tertinggi di masyarakat 

Indonesia yang dilakukan oleh DSResearch: 

Gambar 1.1 Hasil survei aplikasi fintech oleh DSResearch 
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Salah satu fintech yang sukses di Indonesia yaitu OVO, aplikasi untuk 

pembayaran yang serba bisa, aman, instan dan mudah yang bisa untuk segala 

kebutuhan transaksi menjadi lebih menyenangkan (OVO, 2017). Saat ini banyak 

ketertarikan masyarakat menggunakan fintech seperti OVO, maka saat ini juga 

banyak berkembang perusahaan fintech yang baru (Ramadhani, 2020). Dengan 

teori consumption values (nilai konsumsi) ini bisa digunakan untuk mengetahui 

nilai apa saja yang ada di aplikasi OVO dan alasan apa saja sehingga pengguna 

memutuskan menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi OVO. Teori 

consumption values yang digunakan pada penelitian ini ada 5 (lima) nilai yaitu 

functional value, emotional value, epistemic value, conditional value dan social 

value (Sheth et al, 1991). 

Kesuksesan OVO tidak luput dari model bisnis yang dilakukan untuk 

mendapatkan kepercayaan pengguna dan tentunya mampu menghasilkan laba. 

Terdapat 3 (tiga) model bisnis OVO, yaitu pembayaran digital, poin loyalitas 

(loyalty points) dan layanan finansial. Pada model bisnis pembayaran, pengguna 

OVO bisa melakukan transaksi dengan mudah dari smartphone mereka. Kemudian 

pada poin loyalitas, memungkinkan para pengguna untuk mengumpulkan dan 

menggunakan OVO Points. Dan untuk layanan finansial, OVO fokus 

mengembangkan produk keuangan untuk masyarakat Indonesia yang tidak bisa 

dijangkau oleh bank konvensional (Riska & Kurniawan, 2018). Model bisnis 

sebagai bagian penting suatu perusahaan baik perusahaan kecil atau perusahaan 

global. Model adalah alat untuk mengembangkan, memverifikasi dan 

mengimplementasikan ide wirausaha dan strategi bisnis adalah konsep atau ide dari 

yang dibuat oleh pemilik dalam lingkungan yang siap bersaing dengan perusahaan 
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lain. Model bisnis yang menyediakan pengguna dengan nilai yang diterima dan 

dibayar pengguna, disatu sisi perusahaan akan melakukan pembayaran untuk biaya 

keseluruhan dan mendapatkan untung (Slavik, 2019). Salah satu model bisnis yang 

sederhana adalah business model canvas yang menawarkan strategi bisnis untuk 

menghadapi permasalahan dalam menjalankan bisnis (Tim PPM Manajemen, 

2012). Business model canvas disusun untuk menjelaskan, menilai, 

memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan 

oleh perusahaan menjadi lebih maksimal, kanvas ini tepat untuk model bisnis 

berjenis financial technology (Amalia, 2019). 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan sebuah penelitian tentang 

bagaimana merancang business model financial technology pada financial 

technology startup, dengan mempelajari fintech yang telah sukses seperti OVO 

melalui Consumption Values Model aplikasinya di kota Surabaya. Dengan 

penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pedoman model bisnis untuk 

mengembangkan perusahaan fintech kedepannya. Business Model Canvas 

menggunakan 9 (sembilan) elemen, yaitu: Customer Relationships, Customer 

Segments, Value Proposition, Channels, Revenue Streams, Key Resource, 

Customer Relationship, Key Activities, Key Partnership sehingga bisa 

menghasilkan produk financial technology yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pengguna. Rancangan bisnis model pada penelitian ini diharapkan dapat 

membantu perusahaan khususnya financial technology startup agar dapat tumbuh 

dan bersaing didunia fintech. Penelitian ini menggunakan studi kasus pengguna 

OVO di Surabaya, Surabaya adalah kota metropolis terbesar kedua di Indonesia 

yang diharapkan mampu mewakili kota metropolis di Indonesia. Sampel penelitian 
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ini akan menggunakan Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 100 

responden. Penelitian ini menggunakan Teknik Analisa SEM (Structural Equation 

Modelling) yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistic dalam 

bentuk model-model sebab akibat. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang Business Model Financial 

Technology menggunakan Business Model Canvas berdasarkan Consumption 

Values Model (Studi Kasus Pengguna Aplikasi OVO Kota Surabaya). 

 
1.3 Batasan Masalah 

 
Batasan masalah dalam perancangan Business Model Financial Technology 

 
terhadap aplikasi OVO ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Kuesioner ini hanya diisi oleh respoden yang menggunakan aplikasi OVO 

minimal 3 (tiga) kali transaksi. 

b. Perancangan ini menggunakan Consumption Values Model yang melibatkan 

5 (lima) nilai: functional value, emotional value, epistemic value, conditional 

value dan social value. Consumption value digunakan untuk mengetahui hal- 

hal apa yang bernilai sehingga pengguna bersedia mengkonsumsi produk 

OVO. 

c. Agar bisa merancang bisnis model financial technology yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pengguna, maka pada peneilitian ini akan 

menggunakan 9 (sembilan) elemen Business Model Canvas menurut 

Osterwalder, yaitu: Customer Relationships, Customer Segments, Value 
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Proposition, Channels, Revenue Streams, Key Resource, Customer 

Relationship, Key Activities, Key Partnership, Cost Structure. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuannya adalah: 

 
a. Menghasilkan rekomendasi rancangan model bisnis aplikasi financial 

technology yang dapat digunakan pemilik perusahaan maupun pengembang 

start-up bidang financial technology. 

b. Menghasilkan saran mengenai kelemahan dan kelebihan aplikasi financial 

technology OVO. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari perancangan Business Model Canvas terhadap 

aplikasi OVO ini adalah : 

1. Mengetahui aplikasi OVO apakah sudah menjalankan model bisnis yang 

sesuai dengan Consumption Values Model. 

2. Mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan yang ada aplikasi financial 

technology OVO. 

3. Mengetahui 9 (sembilan) elemen yang terdapat di business model canvas 

pada elemen apa saja yang dilakukan OVO, untuk menjadi contoh untuk 

financial technology yang baru 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi penulis sehingga penulis 

dapat menambah wawasan yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Berikut 

adalah penelitian terdahulu yang menjadi pedoman penulis. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

N 
O 

NAMA 
PENELI 

TI 

JUDUL 
PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN PERBEDAAN 

1. Rainaldo Analisis Business Analisis Business Model Canvas Penelitian yang dilakukan oleh 
 M., 

Wibawa 
BM., dan 
Rahmaw 

Model Canvas Pada 
Operator Jasa Online 
Ride-Sharing (Studi 
Kasus Uber  di 

yang ditemukan bahwa Uber 
memiliki aliran pendapatan dari 
pembagian keuntungan dengan 
perusahaan mitra, penghasilan 

Reinaldo M, Wibawa BM. Dan 
Rahmawati Y. menggunakan metode 
analisis data dengan mewawancara 
para mitra pengemudi Uber di 

 ati Y. Indonesia) ini didapatkan dari segmen Surabaya sekitar 10-15 menit, 
 (2017)  konsumen sasaran maupun hasil 

pembagian keuntungan dengan 
menawarkan value proposition 
yang dimiliki Uber. 

sedangkan penulis akan 
menggunakan metode analisis data 
dengan menyebarkan kuesioner untuk 
pengguna OVO di kota Surabaya. 

2. Rayana 
Suryatam 

Analisis Aplikasi Go- 
Ride pada PT. Go-Jek 

Analisis Business Model Canvas 
aplikasi Go-Ride untuk 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Rayana Suryatama ini mengarah 

 a (2019) Indonesia di Surabaya mendapatkan kepercayaan untuk Business Model Canvas 
  dengan Menggunakan pengguna hanya 4 elemen, yaitu bagaimana mendapatkan kepercayaa 
  Metode Business value proposition, customer pengguna, sedangkan penulis akan 
  Model Canvas untuk 

Mendapatkan 
Kepercayaan Pengguna 

segments, customer 
relationships dan channels 

bagaimana perancangan Business 
Model Canvas berdasarkan 
Consumption Values Model. 

3. Bella 
Natalie 

Analisis Model Bisnis 
Pada Restoran Yung 

Penerapan Business Model 
Canvas yang dilakukan oleh 

Penelitian yang dilakukan oleh Bella 
Natalie Surjogondo-kusumo dan 

 Surjogon Ho Dengan Restoran Yung Ho masih Ratih Indriyani ini untuk 
 dokusum Menggunakan Business mempunyai berbagai macam mengembangkan model bisnis pada 
 o dan Model Canvas kekurangan dan kelebihan dari 9 Restoran Yung Ho dengan 
 Ratih I. 

(2016) 
 elemen yang ada. menggunakan evaluasi Business 

Model Canvas. 

 
 

2.2 Business Model 
 

Business model/model bisnis adalah gambaran hubungan antara keistimewaan 

sumber daya yang perusahaan miliki, kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi 
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dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan dapat menghasilkan laba (Tim 

PPM Manajemen, 2012). Model bisnis mempunyai manfaat antara lain: 

a. Model bisnis memudahkan para pengambil keputusan di perusahaan melihat 

hubungan antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat 

dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. 

b. Model bisnis untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan 

ketika mengembangkan bisnis. 

Perusahaan harus menggunakan model bisnis agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Osterwalder dan Pigneur menawarkan sebuah kanvas untuk 

memudahkan pengambil keputusan bisnis merancang, mengevaluasi dan mengelola 

model bisnis, kanvas ini biasa disebut business model canvas. 

 
 

2.3 Business Model Canvas 
 

Business model canvas adalah model bisnis pendekatan kanvas yang 

disajikan berupa suatu kanvas lukisan sehingga memudahkan untuk dimengerti oleh 

pembacanya (Tim PPM Manajemen, 2012). Di dalam business model canvas 

terdapat 9 elemen penting yang menggambarkan bagaimana perusahaan 

menciptakan dan mendapatkan manfaat bagi dan para penggunanya 

Gambar 2.1 Sembilan elemen BMC yang saling terhubung 
Sumber: (Logistik, 2017) 
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2.3.1 Customer Segments (Segmentasi Pelanggan) 
 

Pelanggan yang menggunakan jasa atau produk. Berikut adalah kriteria dari 
 

customer segments (Tim PPM Manajemen, 2012): 
 

No Variabel Deskripsi 
1. Behavorial Membagi pelanggan berdasarkan sikap, tingkat pengetahuan 

dan manfaat yang dicari pelanggan menggunakan produk/jasa. 
2. Psikografis Membagi pelanggan menjadi kelompok yang berbeda 

berdasarkan karakteristik gaya hidup dan kepribadian. 
3. Geografis Membagi pasar menjadi geografis berdasarkan kota, daerah, 

iklim, negara, dll. 
4. Demografis Membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan usia, jenis 

kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dll. 
 
 

2.3.2 Value Propositions (Proposisi Nilai) 
 

Proposisi nilai keunikan yang menjadikan produk/jasa tersebut pantasdipilih 

oleh pelanggan. Berikut adalah jenis-jenis dari value propositions (Tim PPM 

Manajemen, 2012): 

No Variabel Deskripsi 
1. Newness Nilai yang sebelumnya belum pernah ada perusahaan yang 

 (Kebaruan) menggunakan penawaran hal yang unik. 
2. Performance Untuk meningkatkan kinerja/kualitas produk dalam pelayanan 
3. Customization Produk/jasa yang disesuaikan terhadap kebutuhan setiap individual 

 (Kustomisasi) pelanggan. 
4. Getting the Job Nilai tambah yang dibuat untuk membantu pelanggan mengatasi 

 Done beberapa pekerjaan mereka. 
5. Design (Desain) Nilai tambah dalam desain karena produk/jasa akan tampak 

  mewah/memiliki nilai tambah lebih jika desain produk/jasa bagus. 
6. Brand/Status Nilai tambah dari perusahaan yang mempunyai merek dalam suatu 

 (Merek/Status) produk/jasa. 
7. Price (Harga) Perusahaan yang menawarkan produk/jasa sama dengan pesaingnya 

  yang sudah ada dipasar untuk memenangkan segmen pasar 
8. Cost Reduction Memberikan nilai kepada pelanggan dengan pengurangan biaya dari 

  aktivitas yang pelanggan lakukan. 
9. Risk Reduction Memberikan nilai kepada pelanggan dengan mengurangi risiko yang 

  dialami pada pelanggan. 
10. Accessibility Memberikan nilai tambah dengan membuat produk/jasa menjadi dapat 

 (Akses) dijangkau oleh pelanggan yang sebelumnya belum dapat menjangkau 
produk/jasa. 

11. Convenience/ Memberikan nilai tambah cara memakai produk/jasa dengan lebih 
 Usability mudah digunakan. 
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2.3.3 Channels (Saluran) 
 

Cara perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan para pelanggannya dan 

menyampaikan value proposition-nya. Berikut fase yang terbagi dalam channels: 

No Variabel Deskripsi 
1. Awareness Cara untuk mengenalkan produk/jasa kepada pelanggan. 
2. Evaluation 

(Evaluasi) 
Cara untuk menilai antara pelanggan dengan perusahaan 
ataupun sebaliknya. 

3. Purchase 
(Membeli) 

Cara pembelian dimana pelanggan dan perusahaan melakukan 
jual beli produk/jasa. 

4. Delivery 
(Pengiriman) 

Cara perusahaan melakukan pembuktian tentang value 
propositions yang dijanjikan pada pelanggan. 

5. After Sales Cara untuk menentukan apakah pelanggan akan melakukan 
 (Purnajual) transaksi ulang pada perusahaan atau pelanggan hanya 

melakukan satu kali transaksi saja. 
 
 

2.3.4 Customer Relationships (Hubungan Pelanggan) 
 

Bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru, 

memertahankan pelanggan lama dan menawarkan produk pada pelanggan lama. 

Berikut kategori dari customer segments (Tim PPM Manajemen, 2012): 

No Variabel Deskripsi 
 

1. Personal Assistance 
(Bantuan Personal) 

2. Dedicated Personal 
Assistance 

3. Self Service 
(Pelayanan Sendiri) 

4. Automated Service 
(Layanan Otomatis) 

 
5. Communities 

(Komunitas) 
6. Co-creation 

(Kokreasi) 

Bagaimana pelanggan berkomunikasi dengan perusahaan 
dalam proses transaksi atau setelah transaksi. 
Bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan 
yang memiliki keistimewaan. 
Pelanggan tidak perlu melakukan interaksi langsung dengan 
perusahaan tetapi perusahaan tetap menyediakan. 
Pelanggan tidak melakukan interaksi langsung kepada 
perusahaan namun perusahaan menyediakan apa yang 
dibutuhkan pelanggan secara otomatis. 
Cara perusahaan yang ingin mengenal pelanggan lebih 
dekat. 
Bagaimana perusahaan melibatkan pelanggan untuk 
menciptakan nilai untuk pelanggan itu sendiri. 

 
 

 
 

2.3.5 Revenue Streams (Arus Pendapatan) 

Bagaimana cara perusahaan memperoleh uang dari setiap pelanggan. Berikut 

adalah cara untuk mendapatkan revenue streams (Tim PPM Manajemen, 2012): 

No Variabel Deskripsi 
 

1. Asset Sale (Penjualan 
Aset) 

Bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan aset 
dari penjualan produk berupa barang/jasa. 
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2. Usage Fee (Biaya 
Pemakaian) 

3. Subscription Fees (Biaya 
Langganan) 

 
4. Lending/Renting/Leasing 

(Sewa) 

 
Bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan dari 
penggunaan jasa pelayanan. 
Perusahaan memberikan suatu akses atau member card 
kepada pelanggan agar loyal agar pelanggan 
mendapatkan fasilitas yang lebih dari perusahaan. 
Memperbolehkan pelanggan untuk mendapatkan hak 
yang istimewa dalam menggunakan aset perusahaan 
dalam periode waktu yang ditentukan. 

 
 

5. Licensing (Lisensi) Memperbolehkan pemegang lisensi untuk mendapatan 
pendapatan tanpa harus membuat produk/jasa yang 
biasa digunakan pada industri media. 

6. Brokerage Fees (Biaya 
Jasa Perantara) 

Umumnya diperoleh dari perusahan ataupun 
perorangan yang menyediakan model bisnis peragenan. 

 
 

 

7. Advertising (Iklan) Biaya yang akan dikeluarkan untuk periklanan 
produk/jasa. 

8. Donation (Donasi) Biaya dari penerimaan sejumlah produk/uang dari 
individu untuk disalurkan ke organisasi membutuhkan. 

 
 

2.3.6 Key Resources (Sumber Daya Utama) 
 

Sumber daya utama yang dibutuhkan agar model bisnis bisa berjalan. Berikut 

adalah kelompok dari key resources (Tim PPM Manajemen, 2012): 
 

No Variabel Deskripsi 
 

1. Physical (Fasilitas) Aset-aset seperti sistem, sistem penjualan dan jaringan 
distribusi. 

 

2. Intellectual Hak cipta, brands, database pelanggan dan partnerships. 
3. Human Aset yang sangat penting dalam model bisnis ini. 

 

4. Financial (Finansial) Uang, kredit, dan kebutuhan lainya agar kebutuhan sumber 
daya perusahaan terpenuhi. 

 

5. Technology 
(Teknologi) 

Sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan berbasis 
teknologi. 

6. Channel Sumber daya yang cukup penting bagi perusahaan. 
 
 

2.3.7 Key Activities (Aktivitas Utama) 
 

Kegiatan utama yang dilakukan perusahaan agar memberikan keberhasilan 

suatu model bisnis dan mewujudkan value propositions. Berikut adalah kategori 

dari key activities (Tim PPM Manajemen, 2012): 

No Variabel Deskripsi 
 

1. Production (Operasi 
Produksi) 

2. Problem Solving 
(Operasi Jasa) 

Pengadaan barang dari pemasok, pengolahan produksi, 
penyaluran produk kepada pelanggan. 
Menyelesaikan masalah dan memberikan solusi pada 
pelanggan. 

 
 

 

3. Platform/Network Perancangan, pembangunan, jaringan internet, website dan 
pengembangan hardware dan software. 
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2.3.8 Key Partnerships (Mitra Utama) 
 

Mitra utama kerja sama dalam pengoperasian organisasi. Berikut adalah tipe 

dari key partnerships (Tim PPM Manajemen, 2012): 

No Variabel 
 

1 Aliansi strategis antara perusahaan bukan pesaing 
2. Coopetition (Pelaku bisnis bekerja sama dan bermitra dengan pesaing) 

 

3. Usaha patungan untuk membuat bisnis baru 
4 Hubungan pembeli-pemasok sehingga dapat menjamin pasokan 

 

 
 

2.3.9 Cost Structure (Struktur Biaya) 
 

Struktur biaya yang muncul akibat berjalannya model bisnis perusahaan. 
 

Berikut adalah macam-macam dari cost structure (Tim PPM Manajemen, 2012): 
 

No Variabel Deskripsi 
1. Cost-driven Meminimasi biaya untuk memperkecil biaya yang ada. 
2. Value-driven 

(Terpacu Nilai) 
Nilai tambah karena pelanggan yang dituju tidak sensitif 
terhadap adanya harga. 

 
 

 
 
 

2.4 Financial Technology 
 

Menurut (Maulida, 2019) financial technology atau fintech berdasarkan 

National Digital Research Centre (NDRC) adalah sebuah inovasi dalam bidang 

jasa keuangan atau financial. Inovasi yang diberikan sentuhan teknologi modern. 

Inovasi akan membantu seperti transfer dana, pengumpulan dana, pengelolaan aset, 

sarana investasi, media pembayaran dan sebagainya. Jadi, fintech disebut jenis 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan 

teknologi. Berdasarkan Bank Indonesia, fintech ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni: 

Keuntungan dari bisnis fintech, antara lain: 
 

1. Biaya Pengolahan, setiap pembayaran tagihan melalui aplikasi fintech. 
 

Penyedia fintech akan menerima uang sekitar 1-3% untuk setiap transaksi. 
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2. Iklan atau Promosi, pada perusahaan yang telah bekerja sama dengan 

perusahaan fintech untuk menambah jumlah pengguna dengan promosi. 

3. Setiap melakukan pengisian top up saldo akan dikenakan biaya tambahan. 
 

4. Biaya tambahan kepada merchant yang sudah bekerja sama dengan 

perusahaan fintech. 

 
2.5 Consumption Values (Nilai Konsumsi) 

 
Teori ini fokus pada nilai konsumsi yang menjelaskan konsumen memilih 

untuk memberi atau tidak membeli produk/jasa tertentu, konsumen memilih satu 

jenis produk daripada yang lain dan konsumen memilih satu merek daripada yang 

lain (Sheth et al J. N., 1991). Teori ini berlaku untuk pilihan yang melibatkan 

berbagai jenis produk. Ada 5 nilai pada consumption values: 

Gambar 2. 2 Lima nilai Consumption Values yang mempengaruhi pilihan 
konsumen. Sumber: (Sheth et al, 1991) 

 
No Variabel Deskripsi 
1. Functional Value 

(Nilai Fungsional) 
Nilai dari suatu produk yang didapatkan berdasarkan kegunaan/fungsi 
yang sesuai dengan atribut dari suatu produk. 

2. Social Value (Nilai 
Sosial) 

Nilai yang dirasakan/didapatkan berkaitan dengan lingkungan sosial 
pengguna/tingkatan sosial menjadi lebih baik. 

3. Emotional Value 
(Nilai Emosional) 

Nilai terkait dengan perasaan dan emosional yang dirasakan oleh 
pelanggan. Sehingga pelanggan merasa membutuhkan menggunakan 
penggunaan produk/jasa. 

4. Epistemic Value 
(Nilai Epistemik) 

5. Conditional Value 
(Nilai Kondisional) 

Nilai yang memberikan pengetahuan untuk keingintahuan 
lebih/mendapatkan hal baru yang didapatkan ketika menggunakan 
produk/jasa. 
Nilai yang manfaatnya muncul ketika kondisi tertentu, yang dapat 
mempengaruhi pilihan yang datang dan dirasakan waktu itu juga. 

 
 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Tahapan Penelitian 
 

Tahapan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

 
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

3.2 Tahap Menetapkan Objek Penelitian 
 

Pada tahap ini akan menetapkan objek penelitian untuk menentukan objek 

penelitian perusahaan startup fintech mana yang akan digunakan penulis saat 

melakukan penelitian. Pada penelitian ini akan membahas objek penelitian tentang 

pengguna Aplikasi OVO di kota Surabaya. 
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3.3 Tahap Perumusan Masalah 
 

Pada tahap ini penulis akan menentukan perumusan masalah dengan cara 

mencari masalah apa yang sedang dihadapi dan mengamati masalah yang sedang 

terjadi. Kemudian penulis dapat mengidentifikasi suatu masalah dan pembatasan 

dalam sebuah masalah saat melakukan penelitian. Pada tahap ini telah 

menentukan perumusan masalah yaitu bagaimana merancang Business Model 

Financial Technology menggunakan Business Model Canvas berdasarkan 

Consumption Values Model (Studi kasus pengguna aplikasi OVO Kota Surabaya). 

Kemudian penulis menetapkan Batasan masalah untuk pembatasan penulis 

menyusun penelitian agar ruang lingkup tidak terlalu luas. 

 
3.4 Tahap Studi Literatur 

 
Pada tahap ini melakukan studi literatur untuk menentukan studi kasus atau 

metode yang akan digunakan saat melakukan penelitian. Studi literatur ini 

dilakukan dengan berbagai cara dari mencari, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi pada jurnal, buku atau website tentang business model canvas, fintech 

dan teori consumption values yang telah ada sebelumnya. 

 
3.5 Tahap Pengumpulan Data dan Informasi 

 
Pada tahap ini akan mengumpulkan data dan informasi yang akan diambil 

dari hasil menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi OVO di kota Surabaya 

secara online yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada respoden untuk dijawabnya. Dengan kuesioner yang 

disebarkan mendapatkan 120 responden yang telah mengisi pertanyaan tetapi 

terdapat 20 jawaban responden yang tidak memenuhi syarat dikarenakan responden 
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memilih memakai aplikasi dibawah tiga transaksi. Terdapat 4 (empat) tahap 

didalam pengumpulan data: 

3.5.1 Lokasi Penelitian 
 

Lokasi pada Penelitian ini dilakukan pada para pengguna OVO di kota 

Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota metropolis terbesar kedua di Indonesia 

setelah kota Jakarta. 

3.5.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Populasi pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi OVO dari berbagai 

kalangan maupun usia karena OVO tidak menargetkan usia pada pengguna OVO. 

Usia di bawah 18 tahun jika ingin membuka akun OVO harus dengan persetujuan 

oleh orang tua atau wali yang sah. 

Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan Probability Sampling 

dengan Teknik Simple Random Sampling. Teknik pengambilan sampel random 

yaitu pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi sehingga setiap 

anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk diambil sebagai sampel 

(Heri, 2017). Menurut (Hidayat, 2012), Populasi dalam penelitian ini tidak 

diketahui jumlahnya. Rumus dalam menentukan jumlah sampel responden pada 

populasi yang tidak diketahui menggunakan rumus (Lemeshow, Hosmer Jr, Klar, 

& Lwanga, 1997), sebagai berikut: 
 

𝑛	=	

	

𝑍2.	1	−	𝛼/2𝑃(1	−	𝑃)	
	

	

𝑑2	
	
	

Dimana: 

𝑛	= Jumlah sampel 

𝑍	= Nilai standar sesuai dengan tingkat signifikasi 95% = 1,96 

𝑃	= Perkiraan proporsi pada populasi yang tidak diketahui menggunakan 

asumsi 𝑃	= 0,5 



16 
 

 

 

𝑑	= Kesalahan maksimum yang dapat diterima 10% = 0,1 

3.5.3 Penyebaran Kuesioner 
 

Penelitian ini menyebarkan kuesioner secara online dengan membagikan 

beberapa pertanyaan berupa link kuesioner google form kepada keluarga, teman 

dan beberapa komunitas di media sosial yaitu instagram, line dan whatsapp. 

3.5.4 Perhitungan Statistik 
 

Sampel Penelitian menggunakan perhitungan statistik menggunakan analisis 

SEM (Structural Equation Modeling) merupakan teknik hibrida yang meliputi 

aspek-aspek penegasan dari analisis faktor (factor analysis), analisis jalur (path 

analysis) dan regresi (regression) yang dapat dianggap sebagai kasus khusus dalam 

SEM. SEM dapat menguji secara Bersama. Menurut (Narimawati & Sarwono, 

2017), Model structural yaitu hubungan antara konstruk independen dengan 

dependen dan Model measurement yaitu hubungan antara indikator dengan 

konstruk. Digabungkannya pengujian model struktural dengan pengukuran tersebut 

memungkinkan peneliti untuk menguji kesalahan pengukuran sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari SEM dan melakukan analisis faktor bersamaan dengan 

pengujian hipotesis. 

 
3.6 Tahap Analisis Data 

 
Pada tahap ini penulis akan menganalisis dan mengolah data hasil kuesioner 

yang telah terkumpul dari seluruh responden untuk menjadi bahan merancang 

bisnis model fintech yang baru dengan didasarkan dengan teori consumpstion 

values. Dengan cara mengelompokan data berdasarkan variabel yang ada. Terdapat 

3 (tiga) tahap didalam analisis data: 
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3.6.1 Consumption Values 
 

Melakukan analisis yang membahas tentang teori consumption values yang 

terdiri dari 5 yaitu functional values, conditional values, epistemic values, 

conditional value dan social values. Lima nilai ini memiki pengaruh besar untuk 

menentukan nilai konsumsi yang mempengaruhi perilaku pilihan konsumen. 

 
3.6.2 Business Model Canvas 

 
Melakukan analisis yang membahas tentang bagaimana business model 

canvas berdasarkan 9 elemen, yaitu customer segments, value proposition, 

channels, customer relationship, revenue streams, key resources, key activities, key 

partnerships dan cost structure. Business model canvas ini alat bantu yang hebat 

untuk menggambarkan cara kerja bisnis menjadi jelas dan sederhana. 

 
3.6.3 Perancangan Bisnis Model 

 
Melakukan analisis dan tahap ini yang akan membuat perancangan bisnis 

model fintech baru berdasarkan consumption value dengan objek penelitian 

pengguna aplikasi OVO di kota Surabaya dengan menggunakan alat bantu bisnis 

model yaitu business model canvas. 

 
3.7 Tahap Kesimpulan dan Saran 

 
Menuliskan kesimpulan dari hasil dokumen bisnis model fintech yang baru 

untuk menjadi pedoman untuk perusahaan baru atau sedang berkembang. 

Kemudian penulis juga akan memberikan saran aplikasi fintech baru atau sedang 

berkembang, aplikasi OVO yang telah dijadikan objek dalam penelitian ini dan 

peneliti di masa yang akan datang diharapkan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan penelitian ini. 



 

 

 

BAB IV 
 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Tahap Pendahuluan 
 

Tahap pendahuluan ini terdapat 2 (dua) tahapan yang terdiri dari tahap 

penentuan variabel laten dan tahap perhitungan sampel. 

 
4.1.1 Penentuan Variabel Laten 

 
Proses untuk menjabarkan antara variabel penelitian, sub variabel, indikator 

sub variabel dan pengukuran. Berikut ini adalah 2 variabel yang berperan sebagai 

objek penelitian pada penelitian ini, yaitu variabel X (Consumption Value) sebagai 

variabel bebas dan variabel Y (Business Model Canvas) sebagai variabel terikat: 

Tabel 4.1 Penentuan Variabel Laten 
 

Variabel Bebas Indikator 
a. Nilai Fungsional (X1) 

Consumption Values (X) b. Nilai Sosial (X2) 
c. Nilai Emosional (X3) 
d. Nilai Epistemik (X4) 

  e. Nilai Kondisional (X5)  
Variabel Terikat Indikator 

 

Customer Segments (Y1) a. Behavorial (Y1.1) 
b. Psikografis (Y1.2) 

 

a. Newness (Y2.1) 
b. Performance (Y2.2) 
c. Customization (Y2.3) 
d. Getting the job done (Y2.4) 

Value Propositions (Y2) 
 
 
 
 
 
 
 

Channels (Y3) 

e. Design (Y2.5) 
f. Brand/Status (Y2.6) 
g. Price (Y2.7) 
h. Cost Reduction (Y2.8) 
i. Risk Reduction (Y2.9) 
j. Accessibility (Y2.10) 
k. Convenience/Usability (Y2.11) 
a. Awareness (Y3.1) 
b. Evaluation (Y3.2) 
c. Delivery (Y3.3) 
d. After Sales (Y3.4) 
e. Purchase (Y3.5) 
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Variabel Terikat Indikator 
a. Personal Assistance (Y4.1) 
b. Dedicated Personal Assistance (Y4.2) 

Customer Relationships 
(Y4) 

 
 
 

Revenue Streams (Y5) 

c. Self-Service (Y4.3) 
d. Automated Service (Y4.4) 
e. Communities (Y4.5) 
f. Co-creation (Y4.6) 
a. Usage Fee (Y5.1) 
b. Subscription Fees (Y5.2) 
c. Licensing (Y5.3) 
d. Brokerage Fees (Y5.4) 
e. Advertising (Y5.5) 
f. Donation (Y5.6) 

 
 

Key Resources (Y6) a. Human (Y6.1) 
b. Physical (Y6.2) 
c. Technology (Y6.3) 
d. Intellectual (Y6.4) 
e. Channel (Y6.5) 

Key Activities (Y7) a. Operasi Produksi (Y7.1) 
b. Operasi Jasa (Y7.2) 
c. Platform dan Jaringan (Y7.3) 

Key Partnerships (Y8) a. Coopetition (Y8.1) 
 

Cost Structure (Y9) a. Terpacu Nilai (Y9.1) 
 

 
 

4.1.2 Tahap Perhitungan Sampel 
 

Pada tahap perhitungan sampel dikarenakan populasi pengguna aplikasi OVO 

di Surabaya tidak diketahui jumlahnya. Peneliti akan mengambil rumus dari 

(Lemeshow, Hosmer Jr, Klar, & Lwanga, 1997), berikut hasil sampel yang akan 

diambil:  
 

𝑛	=	

	

1,962.	1	−	0,5/2.0,5(1	−	0,5)	
	

	

0,12	

𝑛	 =	
3,8416.	(0,5)(0,5)	

0,01	

𝑛	=	
0,9604	
0,01	

	

𝑛	= 96,04 dibulatkan menjadi 100 responden 

Dengan demikian ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 respoden dari pengguna aplikasi OVO di Kota Surabaya. 
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Responden yang memakai pembayaran 
OVO 

Ya Tidak 

Pemakaian OVO dalam satu bulan 

100 
20 

66 
29 

Responden yang tinggal di Surabaya 

100% 
 
Ya Tidak 

 
 
 

4.2 Tahap Pengumpulan Data 
 

Terdapat 2 tahapan adalah penyebaran kuesioner dan tahap tabulasi data. 
 

4.2.1 Penyebaran Kuesioner 
 

Penyebaran kuesioner dilakukan berbasis online menggunakan GoogleForm 

secara acak kepada pengguna OVO di Surabaya. Dari kuesioner yang disebar 

tersebut diperoleh sampel sebanyak 120 respon yang memberikan respon. Dari data 

yang masuk tersebut dilakukan analisis data, dan didapatkan 100 data yang 

memenuhi kriteria. Dari 100 data yang diperoleh memiliki karakteristik yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Karakteristik Responden 
 

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tinggal di Surabaya 

Sampel masuk semua sudah bertempat tinggal di kota Surabaya. 

 
 
 
 

Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Memakai Pembayaran OVO 

Sampel masuk semua telah memakai pembayaran dengan aplikasi OVO. 

 
 
 
 

<3 transaksi 4-10 11-20 >21 
transaksi transaksi transaksi 

 
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemakaian dalam Satu Bulan 
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Sampel masuk berdasarkan memakai aplikasi OVO selama satu bulan 

dibedakan menjadi <3 transaksi sebanyak 20 orang, 4-10 transaksi sebanyak 66 

orang, 11-20 transaksi sebanyak 29 orang dan >21 transaksi 5 orang. Sampel yang 

masuk dibawah 3 transaksi akan dihapus dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam 

penelitian ini. 

Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Alasan menggunakan OVO 
 

Sampel masuk berdasarkan alasan menggunakan layanan pembayaran OVO 

diantaranya adalah Banyak Promo Menarik sebanyak 72 orang, Banyak Merchant 

Rekanan sebanyak 36 orang, Percaya pada Brand OVO sebanyak 24 orang, Aman 

Tanpa Uang Tunai sebanyak 60 orang, Kemudahan Pendaftaran sebanyak 27 orang, 

Setiap Transaksi Dapat Point sebanyak 47 orang, Ada Loyalty Reward sebanyak 

24 orang, Mudah Digunakan sebanyak 75 orang, Tidak Bingung Kembalian 

sebanyak 34 orang, Mudah Cek Saldo sebanyak 49 orang, Point Bisa Dipakai 

Belanja sebanyak 50 orang, Layanannya Lengkap sebanyak 25 orang, Menghemat 

Waktu Transaksi sebanyak 55 orang, Atur Keuangan Lebih Tepat sebanyak 22 

orang, Yang penting bisa buat bayar bensin motor di shell sebanyak 1 orang dan 

Biaya admin lebih murah dibanding biaya antar bank sebanyak 1 orang. 
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Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kendala Memakai OVO 

 
 

Sampel masuk berdasarkan kendala memakai aplikasi OVO diantaranya, 

Tidak ada kendala sebanyak 62 orang, Jaringan Tidak Stabil/Error/Tidak Ada 

Internet sebanyak 16 orang, Saldo Tidak Mencukupi sebanyak 10 orang, Biaya 

Administrasi/Top Up/Transfer Mahal sebanyak 7 orang, Upgrade Premier Lama 

Dan Susah/KTP Tidak Terbaca sebanyak 4 orang, Boros Dalam Penggunaan 

sebanyak 4 orang, Top Up Trouble/Lama/Tidak Masuk Ke Grab 2 orang, Top Up 

OVO di Counter Terbatas sebanyak 7 orang, Merchant Online Hanya Tertentu Dan 

Beberapa Tidak Ditemukan Di Surabaya sebanyak 2 orang, Promonya Banyak 

Aturan sebanyak 3 orang, Respon Hotel Kurang sebanyak 1 orang, Tidak Ada 

Notifikasi Transaksi Telah Sukses sebanyak 1 orang dan Cashback Terkadang 

Lama Masuknya sebanyak 1 orang. 

 
4.2.2 Tabulasi Data 

 
Semua data yang telah diisi oleh responden setelah itu akan dipindah dalam 

bentuk tabel. Kemudian memeriksa tabel tersebut jika terdapat kesalahan lalu 

diperbaiki, mengisi dengan format skala likert, data yang telah dikumpulkan berupa 

tabel yang telah ditabulasi dan diolah di SmartPLS 3 atau PLS-SEM. 

62
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4.3 Tahap Pengelolahan Data 
 

Tahap pengelolahan data ini terdapat 2 tahapan adalah tahap filterasi data dan 

tahap analisis deskriptif. 

4.3.1 Filterisasi data yang digunakan 
 

Filterasi data adalah data yang akan dilakukan dalam penelitian sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Kriteria yang harus dipenuhi pada penelitian ini yaitu 

responden merupakan pengguna aplikasi OVO dan telah melakukan transaksi 

minimal 3 kali dalam sebulan yang berada di kota Surabaya. 

 

Gambar 4.6 Kriteria filterasi data tinggal di Surabaya dan memakai OVO 

Pada saat melakukan pengisian kuesioner kepada responden ada kriteria yang 

harus dipenuhi yaitu responden yang boleh mengisi kuesioner hanya pengguna 

aplikasi OVO yang berada di kota Surabaya. Berdasarkan hasil kuesioner diatas 

adalah 100% responden adalah pengguna aplikasi OVO tinggal di kota Surabaya. 

 
Gambar 4.7 Kriteria filterasi data yang pemakaian OVO dalam satu bulan  

 
Pada saat melakukan pengisian kuesioner kepada responden ada kriteria 

yang harus dipenuhi yaitu responden yang boleh mengisi kuesioner hanya yang

0%

66%

29%
5%

0%

50%

100%

< 3 transaksi 4-10 transaksi 11-20
transaksi

>21 transaksi

Pemakaian OVO dalam satu bulan

Ya 
 
Ya Tidak 

Memakai pembayaran OVO 

100% 
 
Ya Tidak 

Tinggal di kota Surabaya 
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menggunakan aplikasi OVO minimal 3 transaksi dalam sebulan. Berdasarkan hasil 

kuesioner diatas adalah 100% responden telah memenuhi persyaratan kriteria pada 

penelitian ini. 

 
4.3.2 Analisis Deskriptif 

 
Untuk mengukur karakteristik dari data yang diberikan oleh para responden. 

Tabel analisis deskriptif pada masing-masing variabel terdapat pada Lampiran 1. 

 
 

4.4 Tahap Analisis Data 
 

Pada tahap analisis data terdapat tahapan-tahapan dari analisis SEM. 
 

4.4.1 Analisis SEM 
 

Analisis SEM dengan alat analisis yaitu SmartPLS. Terdapat Estimasi Model 

dalam PLS-SEM, Evaluasi Model Pengukuran dan Evaluasi Model Struktural. 

A. Estimasi Model dalam PLS-SEM 
 

Terdapat tahap variabel laten dari weight estimate, tahap kedua untuk 

menaksir koefisien jalur yang menghubungkan antara variabel. Gambar model 

SEM bagian pertama, kedua dan ketiga dari estimasi model dalam PLS-SEM 

terdapat pada Lampiran 2. 

B. Evaluasi Model dalam PLS-SEM 
 

Terdiri dari 2 tahapan, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model 

struktural. Tahapan dari outer model / model pengukuran terdapat pada Lampiran 

3 dan evaluasi inner model / model struktural terdapat pada Lampiran 4. 

 
4.5 Tahap Pengambilan Keputusan 

 
Tahapannya adalah hasil dari analisis, pembahasan, kesimpulan dan saran. 
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Gambar 4.10 Tingkat Pengaruh antar Variabel pada Nilai Emosional 

Penjelasan dari gambar 4.18 berada pada Lampiran 5. 

 

 

 
 
 

4.5.1 Hasil Analisis 
 

A. Tingkat Pengaruh antar Variabel 
 

Variabel yang signifikan dengan garis berinisial “B” (Berpengaruh), variabel 

yang tidak signifikan dengan garis berinisial “TB” (Tidak Berpengaruh). 

A.1 Nilai Fungsional 

 
Gambar 4.8 Tingkat Pengaruh antar Variabel pada Nilai Fungsional 

Penjelasan dari gambar 4.16 berada pada Lampiran 5. 

A.2 Nilai Sosial 

Gambar 4.9 Tingkat Pengaruh antar Variabel pada Nilai Sosial 

Penjelasan dari gambar 4.17 berada pada Lampiran 5. 

A.3 Nilai Emosional 
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Gambar 4.13 Model Nilai Sosial yang mempengaruhi BMC 

Penjelasan dari gambar 4.22 berada pada Lampiran 6. 

 

 

 
 
 

A.4 Nilai Epistemik 

Gambar 4.11 Tingkat Pengaruh antar Variabel pada Nilai Epistemik 

Penjelasan dari gambar 4.19 berada pada Lampiran 5. 

A.5 Nilai Kondisional 
 

Gambar 4.12 Tingkat Pengaruh antar Variabel pada Nilai Kondisional 

Penjelasan dari gambar 4.20 berada pada Lampiran 5. 

 
B. Variabel dari Consumption Value yang berpengaruh terhadap 

variabel Business Model Canvas 

B.1Nilai Sosial 
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B.2 Nilai Fungsional 

Gambar 4.14 Model Nilai Fungsional yang mempengaruhi BMC 
Penjelasan dari gambar 4.21 berada pada Lampiran 6. 

B.3 Nilai Emosional 
 

Gambar 4.15 Model Nilai Emosional yang mempengaruhi BMC 
Penjelasan dari gambar 4.23 berada pada Lampiran 6. 

B.4 Nilai Epistemik 
 

Gambar 4.16 Model Nilai Epistemik yang mempengaruhi BMC 
Penjelasan dari gambar 4.24 berada pada Lampiran 6. 
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B.5 Nilai Kondisional 

 
Gambar 4.17 Model Nilai Kondisional yang mempengaruhi BMC 
Penjelasan dari gambar 4.25 berada pada Lampiran 6. 

4.5.2 Pembahasan 
 

Pada pembahasan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada perumusan 

masalah pada BAB I yaitu hasil rancangan Business Model Financial Technology 

menggunakan Business Model Canvas berdasarkan Consumption Values Model. 

Dengan mengambil nilai mean dan loading factor pada indikator yang sama 

dan kedepannya indikator dengan yang lebih besar lebih di intensifkan. Begitu juga 

sebaliknya, jika indikator yang memiliki nilai loading factor besar akan menjadi 

tumpuan kebijakan untuk perusahaan. (Haryono, 2017) 

A. Nilai Fungsional 

Tabel 4.2 Nilai mean dan loading factor pada variabel Customer Segments 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

CBH.1 Fungsi keberadaan OVO ini 4,22 0,874 Menyatakan fungsi keberadaan OVO 
sudah tepat untuk kegunaan 
sehari-hari saya (Behavorial) 

  ini sudah tepat untuk kegunaan sehari- 
hari saya 

CBH.2 Aplikasi OVO digunakan 4,21 0,785 Menyatakan aplikasi OVO bisa 
siapapun, kapanpun, 
dimanapun (Behavorial) 

  digunakan oleh siapapun, kapanpun 
dan dimanapun 

CPS.1 Saya merasa aplikasi OVO 4,35 0,853 Menyatakan saya merasa aplikasi 
cocok untuk bertransaksi di 
Surabaya (Psikografis) 

  OVO sudah cocok dengan gaya hidup 
untuk bertransaksi di kota Surabaya 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CPS.1 (Psikografis) dengan memiliki nilai 4,35 

dan CBH.1 (Behavorial) memiliki nilai 0,874. 
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Tabel 4.3 Nilai mean dan loading factor variabel Value Propositions 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

 

VKI.1 OVO terus meningkatkan 
kualitas jasa dan kinerja 
penggunaan aplikasi 
(Performance [kinerja]) 

 
 

VDE.1 Desain fitur pada aplikasi OVO 
memudahkan saya untuk 
melakukan pembayaran 
(Design [Desain]) 

 

VDE.3 Desain OVO memudahkan 
saya untuk top up (Design 
[Desain]) 

 
 

VDE.5 Desain OVO memudahkan 
saya untuk mengecek history 
(Design [Desain]) 

4,08 0,729 
 
 
 
 
 

4,23 0,790 
 
 
 
 

4,35 0,759 
 
 
 
 

4,25 0,729 

 
 
 
 

Menyatakan OVO terus meningkatkan 
kualitas jasa dan kinerja penggunaan 
aplikasi. 

 
 

Menyatakan desain fitur pada aplikasi 
OVO memudahkan saya untuk melakukan 
pembayaran. 

 
 
 

Menyatakan desain OVO memudahkan 
saya untuk top up. 

 
 

Menyatakan Desain OVO memudahkan 
saya untuk mengecek history. 

VDE.6 Saya nyaman untuk 
menggunakan app OVO waktu 
lama (Design) 

VDE.7 Ketika menggunakan app OVO 
loading timenya cepat (Design) 

4,21 0,743 Menyatakan Saya merasa nyaman untuk 
menggunakan Aplikasi OVO dalam waktu 
yang lama. 

4,04 0,749 Menyatakan ketika saya menggunakan 
Aplikasi OVO loading timenya sangat 
cepat. 

VDE.8 Fitur layanan pada Aplikasi 
OVO sudah sangat lengkap 
(Design [Desain]) 

3,95 0,798 

 
 
 
 
 

VDE.9 Design UI OVO sangat 
menarik dan terdapat fitur 
keamanan double yaitu 
Fingerprint dan Security Code 
jadi terjamin keamanannya 
(Design [Desain]) 

 
 
 

4,33 0,799 

 
Menyatakan fitur layanan pada Aplikasi 
OVO sudah sangat lengkap. 

 
 

Menyatakan design UI OVO sangat 
menarik dan terdapat fitur keamanan 
double yaitu Fingerprint dan Security Code 
jadi terjamin keamanannya. 

VBS.1 Menggunakan aplikasi OVO, 
bangga dan mudah bertransaksi 
(Brand/Status) 

4,11 0,827 Menyatakan ketika saya menggunakan 
aplikasi OVO, saya merasa bangga dan 
lebih mudah bertransaksi. 

 

VBS.2 Brand OVO ini sudah sangat 
terkenal terlebih seperti kota 
Surabaya ini (Brand/Status) 

4,36 0,717 Menyatakan saya merasa brand OVO ini 
sudah sangat terkenal terlebih di kota-kota 
besar seperti kota Surabaya ini. 

VPR.1 Bayar dengan Aplikasi OVO 
lebih aman daripada dengan 
uang tunai (Risk Reduction) 

4,30 0,753 Dengan hasil dari nilai mean 4,30 dan 
loading factor 0,753 yang menyatakan 
bayar dengan Aplikasi OVO lebih aman 
daripada membayar dengan uang tunai. 
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VPR.2 Aplikasi OVO memiliki 
security berlapis untuk 
mengamankan saldo OVO dan 
sehingga meminimalisir 
kejahatan (Risk Reduction) 

 
 

VKP.1 Aplikasi OVO mudah 
digunakan karena memiliki 
fasilitas scan yang hanya 
dengan 1 detik untuk memindai 
aplikasi (Convenience/ 
Usability) 

 
VKP.3 Aplikasi OVO memudahkan 

saya karena adanya fitur 
loyalty code (Convenience/ 
Usability) 

 
4,34 0,798 

 
 
 
 
 
 

4,22 0,799 
 
 
 
 
 

4,12 0,733 

 
 
 
 

Menyatakan Aplikasi OVO memiliki 
security berlapis untuk mengamankan 
saldo OVO dan akun OVO saya sehingga 
meminimalisir kejahatan. 

 
 
 

Menyatakan aplikasi OVO mudah 
digunakan karena memiliki fasilitas scan 
yang hanya dengan 1 detik untuk 
memindai app 

 
 
 
 

VKP.4 Aplikasi OVO memudahkan 
saya bisa menginputkan 
manual (Convenience/ 
Usability 
) 

 
 
 

4,23 0,758 

 
Menyatakan aplikasi OVO memudahkan 
saya karena adanya fitur loyalty code. 

 
 
 

Menyatakan aplikasi OVO memudahkan 
saya ketika cara ketiga diatas tidak berhasil 
saya bisa menginputkan manual. 

 
 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator VBS.2 (Brand/Status) memiliki nilai 4,36 dan 

VBS.1 (Brand/Status) memiliki nilai 0,827. 

Tabel 4.4 Nilai mean dan loading factor variabel Channels 

Indikator Mean Loading 
Factor 

 
 

Analisis Aplikasi OVO 
 

 

 

CHK.2 Informasi layanan OVO 
tersampaikan baik (Awareness) 

CHE.2 Aplikasi OVO menyediakan 
kolom komentar dan merespon 
pada appstore atau playstore 
(Evaluation [Evaluasi]) 

4,27 0,725 Menyatakan Informasi layanan aplikasi 
OVO telah tersampaikan dengan baik. 

4,07 0,717 

 
 
 
 
 
 

CHP.2 Janji yang ditawarkan Aplikasi 
OVO sudah sesuai dengan 
kenyataan ketika saya pakai 
(Delivery [Pengiriman]) 

 
 
 

3,97 0,832 

Menyatakan OVO menyediakan kolom 
komentar dan merespon pada 
appstore/playstore. 
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CHJ.1 Aplikasi OVO menerima 
keluhan atau saran atau ide dari 
saya (After Sales [Purnajual]) 

 
 
 

3,90 0,798 

 
Menyatakan janji yang ditawarkan 
Aplikasi OVO sudah sesuai dengan 
kenyataan ketika saya pakai. 

 
 
 
 
 

CHJ.2 Apabila ada permasalahan 
setelah bertransaksi dengan 
aplikasi OVO, maka cs OVO 
akan menanganinya (After Sales 
[Purnajual]) 

 
 

4,02 0,888 

Menyatakan aplikasi OVO menerima 
keluhan atau saran atau ide dari saya. 

 
 
 

Menyatakan apabila ada permasalahan 
setelah bertransaksi dengan aplikasi 
OVO, maka cs OVO akan 
menanganinya. 

CHM.1 Aplikasi OVO memberikan 
pelayanan sampai saya bisa 
bertransaksi (Purchase) 

CHM.2 Aplikasi OVO memudahkan 
untuk top up saldo OVO melalui 
kartu debit, bank, driver grab, 
minimarket dan booth OVO 
(Purchase 
[Membeli]) 

4,00 0,846 Menyatakan aplikasi OVO sudah 
memberikan pelayanan penuh sampai 
saya bisa bertransaksi dengan mudah. 

4,38 0,706 

 
 

Menyatakan aplikasi OVO 
memudahkan untuk top up saldo OVO 
melalui kartu debit, bank, driver grab, 
minimarket dan booth OVO. 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CHM.2 (Purchase [Membeli]) memiliki nilai 4,38 

dan CHJ.2 (After Sales [Purnajual]) memiliki nilai 0,888. 

Tabel 4.5 Nilai mean dan loading factor variabel Customer Relationships 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

 

CRB.1 Saya dapat berkomunikasi 
dengan OVO melalui call 
center, email atau social 
media OVO yang bisa 
merespon tidak sampai 15 
menit (Personal Assistance 
[Bantuan Personal]) 

 
 

CRP.2 Aplikasi OVO menerima 
kritik dan saran melalui call 
center/email/social media 
OVO atau dengan langsung 
melalui Aplikasi OVO di 

3,91 0,726 
 
 
 
 
 
 
 

3,93 0,762 

 
 
 
 
 

Menyatakan saya dapat berkomunikasi 
dengan OVO melalui call center, email 
atau social media OVO yang bisa 
merespon tidak sampai 15 menit. 



32 
 

 

 
 
 

fitur Pusat Bantuan 
(Dedicated Personal 
Assitance [Bantuan Personal 
yang khusus]) 

CRS.1 Aplikasi OVO tidak 
melakukan interaksi 
langsung tetapi membantu 
bertransaksi (Self-service) 

CRS.2 Pada aplikasi OVO terdapat 
fitur “Pusat Bantuan” untuk 
membantu saya dalam 
penggunaan aplikasi OVO 
(Self-service [Pelayanan 
Sendiri]) 

 
Menyatakan aplikasi OVO menerima kritik 
dan saran melalui call center/email/social 
media OVO atau dengan langsung melalui 
aplikasi di fitur Pusat Bantuan. 

4,15 0,749 Menyatakan Aplikasi OVO tidak 
melakukan interaksi langsung tetapi 
membantu saya memenuhi kebutuhan 
bertransaksi. 

4,18 0,775 
 
 
 
 

Menyatakan pada aplikasi OVO terdapat 
fitur “Pusat Bantuan” untuk membantu 
saya dalam penggunaan aplikasi OVO. 

CRS.3 OVO memberikan informasi 
melalui fitur “FAQ” untuk 
yang terkait dengan layanan 
dan produknya (Self-service 
[Pelayanan Sendiri]) 

 
 

CRS.4 OVO memberikan informasi 
kepada saya bagaimana cara 
top-up saldo OVO pada fitur 
“How To top-up” (Self- 
service [Pelayanan Sendiri]) 

 
 

CRO.2 Aplikasi OVO memberikan 
saya info atau promo spesial 
melalui fitur notifications 
dan terdapat di home 
Aplikasi OVO (Automated 
Service 
[Layanan Otomatis]) 

 
CRO.3 Dengan top up ovo otomatis 

saldo grab saya bertambah 
(Automated Service) 

4,12 0,831 
 
 
 
 
 
 

4,30 0,791 
 
 
 
 
 
 

4,27 0,779 
 
 
 
 
 
 
 

4,37 0,701 

 
 
 
 

Menyatakan OVO memberikan informasi 
melalui fitur “FAQ” untuk yang terkait 
dengan layanan dan produknya. 

 
 
 
 

Menyatakan OVO memberikan informasi 
kepada saya bagaimana cara top-up saldo 
OVO pada fitur “How To top-up”. 

 
 
 
 

Menyatakan Aplikasi OVO memberikan 
saya info atau promo spesial melalui fitur 
notifications dan terdapat di home Aplikasi 
OVO. 

 
 

Menyatakan dengan top up ovo otomatis 
saldo grab saya bertambah. 

CRR.1 Aplikasi OVO melibatkan 
pengguna dalam 
pengembangan produk (Co- 
Creation) 

CRR.2 Saya sering membelanjakan 
kembali dengan OVO Points 
yang saya kumpulkan (Co- 
Creation [Kokreasi]) 

4,01 0,819 Menyatakan aplikasi OVO melibatkan 
pengguna dalam pengembangan produk 
atau aktivitas lainnya. 

 
4,17 0,716 

 
 
 

Menyatakan saya sering membelanjakan 
kembali dengan OVO Points yang saya 
kumpulkan. 
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CRR.3 Setelah melihat iklan OVO 
membuat saya ingin 
bertransaksi (Co-Creation) 

 
4,00 0,800 Menyatakan setelah melihat iklan aplikasi 

OVO membuat saya ingin bertransaksi 
dengan aplikasi tersebut. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CRO.3 (Automated Service [Layanan Otomatis]) 

memiliki nilai 4,37 dan CRS.3 (Self-service) memiliki nilai 0,831. 

Tabel 4.6 Nilai mean dan loading factor variabel Revenue Streams 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 
 

 

 

RSP.2 OVO mendapatkan komisi 
berupa biaya transaksi dari 
beberapa pembayaran yang 
dilakukan (Usage Fee) 

3,99 0,793 Menyatakan OVO mendapatkan 
komisi berupa biaya transaksi dari 
beberapa pembayaran yang saya 
lakukan, contoh bayar PLN, PDAM, 
BPJS, dll 

RSP.3 OVO mendapatkan komisi 
berupa biaya transaksi dari 
top up saldo yang saya 
lakukan (Usage Fee 
[Biaya Pemakaian]) 

4,01 0,800  
 
 

Menyatakan OVO mendapatkan 
komisi berupa biaya transaksi dari top 
up saldo. 

RSP.4 OVO mendapatkan komisi 
berupa biaya transaksi dari 
transaksi ecommerce yang 
saya lakukan (Usage Fee) 

RSP.5 OVO mendapatkan komisi 
dari transaksi antar bank 
yang saya lakukan dengan 
menggunakan OVO (Usage 
Fee) 

 
 
 
 

RSS.1 OVO mendapatkan 
keuntungan dari lisensi 
brand OVO (Licensing) 

RSJ.1 OVO mendapatkan komisi 
dari Kerjasama dengan para 
merchant (Brokerage Fees) 

3,98 0,803 Menyatakan OVO mendapatkan 
komisi berupa biaya transaksi dari 
transaksi ecommerce yang saya 
lakukan. 

3,92 0,838 
 
 
 
 

Menyatakan OVO mendapatkan 
komisi dari transaksi antar bank yang 
saya lakukan dengan menggunakan 
OVO. 

3,78 0,775 Menyatakan OVO mendapatkan 
keuntungan dari lisensi brand OVO. 

 
3,96 0,737 Menyatakan OVO mendapatkan 

komisi dari Kerjasama dengan para 
merchant. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator RSP.3 (Usage Fee [Biaya Pemakaian]) memiliki 

nilai 4,01 dan RSP.5 (Usage Fee [Biaya Pemakaian]) memiliki nilai 0,838. 

Tabel 4.7 Nilai mean dan loading factor variabel Key Resources 

Indikator Mean Loading Analisis Aplikasi OVO 
  Factor  
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KRM.1 Menurut saya merasa 
pelayanan OVO ketika 
ada gangguan/masalah 
cara penyampainnya 
cukup jelas (People 
[Manusia]) 

 
KRF.1 Fasilitas layanan pusat 

bantuan/informasi untuk 
menjelaskan bagaimana 
menggunakan aplikasi 
sudah lengkap (Fasilitas) 

 
4,04 0,827 

 
 
 
 
 
 

4,01 0,811 

 
 
 
 
 

Menyatakan Menurut pengguna pelayanan 
OVO ketika ada gangguan/masalah cara 
penyampaianya cukup jelas. 

 
 
 
 

Menyatakan Fasilitas layanan pusat 
bantuan/informasi untuk menjelaskan 
menggunakan aplikasi sudah lengkap. 

KRT.1 Saya merasa Aplikasi 
OVO sudah baik 
menjaga kualitas layanan 
transaksi (Teknologi) 

KRT.2 OVO harus tetap 
membuat penelitian dan 
pengembangan untuk 
aplikasi agar tetap 
berbeda dan selalu 
terbaru (Teknologi) 

 
 

KRI.1 Model bisnis OVO ada 
tiga pilar utama yang 
merupakan inovasi yang 
terbaik bagi masyarakat 
(Intelektual) 

KRS.1 Aplikasi OVO memiliki 
banyak mitra kerja yang 
bergabung (Channels) 

4,18 0,838 Menyatakan Saya merasa Aplikasi OVO 
sudah baik menjaga kualitas layanan 
untuk transaksi. 

 
4,30 0,788 

 
 
 

Menyatakan OVO harus tetap membuat 
penelitian dan pengembangan untuk 
aplikasi agar tetap berbeda dan selalu 
terbaru. 

4,14 0,843 Menyatakan Model bisnis OVO ada tiga 
pilar utama (pembayaran digital, poin 
loyalitas dan layanan finansial) yang 
merupakan inovasi yang terbaik bagi 
masyarakat. 

4,38 0,712 Menyatakan Aplikasi OVO memiliki 
banyak mitra kerja yang sudah bergabung. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KRS.1 (Channels [Saluran Distribusi]) memiliki 

nilai 4,38 dan KRI.1 (Intelektual) memiliki nilai 0,843. 

Tabel 4.8 Nilai mean dan loading factor variabel Key Activities 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 
 

KAO.1 Aplikasi OVO berhasil 
mendistribusikan jasa 
layanan ke pengguna 
(Operasi Produksi) 

4,29 0,874 Menyatakan pengguna merasa Aplikasi 
OVO berhasil mendistribusikan produk 
jasa layanan ke pengguna. 

KAJ.1 Aplikasi OVO sudah 4,22 0,833  

mengatasi masalah dan 
memberikan solusi atas 
masalah pengguna 
secara individu (Operasi 
Jasa) 

 
 
 

Menyatakan Aplikasi OVO sudah 
mengatasi masalah dan memberikan 

 
 



35 
 

 

 
 

KAJ.2 Aplikasi OVO 
memudahkan saya 
membayar parkir, BPJS 
kesehatan, air PDAM, 
PLN dan lainya yang 
sudah berkerja sama 
dengan OVO (Operasi 
Jasa) 

 

KAP.1 Saat ini OVO terus 
melakukan 
pengembangan dan 
penyempurnaan dalam 
segi aplikasi (Platfrom& 
Jaringan) 

 
 

4,12 0,777 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,16 0,868 

solusi atas masalah pengguna secara 
individu. 

 
 
 
 

Menyatakan Aplikasi OVO 
memudahkan saya membayar parkir, 
BPJS kesehatan, air PDAM, PLN dan 
lainya yang sudah berkerja sama dengan 
OVO. 

 
 
 
 

Menyatakan Saat ini OVO terus 
melakukan pengembangan dan 
penyempurnaan dalam segi aplikasi. 

KAP.2 Aplikasi OVO bisa 
bertransaksi baik online 
atau offline di Merchant 
OVO (Platfrom & 
Jaringan) 

4,14 0,781 Menyatakan Aplikasi OVO bisa 
bertransaksi baik online atau offline di 
Merchant OVO. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KAO.1 (Operasi Produksi) memiliki nilai 4,29 dan 

loading factor memiliki nilai 0,874. 

Tabel 4.9 Nilai mean dan loading factor variabel Key Partnerships 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 
 

 

 

KPC.1 Mitra kerja OVO sudah 
sangat banyak ditemukan 

KPC.2 Jika memiliki usaha, 
akan bergabung sebagai 
"Merchant OVO" 

KPC.3 Bergabung sebagai 
"Merchant OVO" bisa 
meningkatkan penjualan 

KPC.4 Aplikasi OVO selalu 
berusaha memperbanyak 
program dengan bekerja 
sama dengan 
Hypermart, Matahari 
Department Store dan 
lain-lain (Aliansi 
strategis antara 
perusahaan bukan 
pesaing) 

KPC.5 Jika di suatu pusat 
perbelanjaan bisa 
bertransaksi dengan 

4,34 0,826 Menyatakan Merchant OVO saat ini 
sudah sangat banyak ditemukan. 

4,21 0,839 Menyatakan Jika saya memiliki usaha, 
saya akan bergabung sebagai "Merchant 
OVO". 

4,21 0,871 Menyatakan Bergabung sebagai 
"Merchant OVO" bisa meningkatkan 
penjualan. 

4,23 0,852 
 
 
 
 

Menyatakan Aplikasi OVO selalu 
berusaha memperbanyak program 
dengan bekerja sama dengan 
Hypermart, Matahari Department Store 
dan lain-lain. 

4,14 0,781 Menyatakan Jika di suatu pusat 
perbelanjaan bisa bertransaksi dengan 
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Aplikasi OVO atau tunai, 
saya akan memilih 
bertransaksi OVO 

Aplikasi OVO atau tunai, saya akan 
memilih bertransaksi dengan Aplikasi. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KPC.1 (Aliansi strategis antara perusahaan bukan 

pesaing) memiliki nilai 4,34 dan KPC.3 memiliki nilai 0,871. 

Tabel 4.10 Nilai mean dan loading factor variabel Cost Structure 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

 

COT.1 Pengguna Aplikasi OVO 
jika bertransaksi 
diberbagai mitra bisnis 
yang memiliki fitur 
cashback akan 
mendapatkan OVO Points 
untuk digunakan 
ditransaksi berikutnya 
(Value-Driven) 

4,25 1,000  
 
 
 

Menyatakan Pengguna Aplikasi OVO 
jika bertransaksi diberbagai mitra bisnis 
yang memiliki fitur cashback akan 
mendapatkan OVO Points untuk 
digunakan ditransaksi berikutnya. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator COT.1 (Value-Driven [Terpacu Nilai]) memiliki 

nilai 4,25 dan loading factor memiliki nilai 1,000. 

B. Nilai Sosial 

Tabel 4.11 Nilai mean dan loading factor variabel Channels 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

CHK. 
2 

Informasi layanan OVO tersampaikan 
dengan baik (Awareness) 

4,27 0,725 Menyatakan Informasi layanan aplikasi 
OVO telah tersampaikan dengan baik. 

CHE. OVO menyediakan kolom komentar 4,07 0,717 Menyatakan aplikasi OVO menyediakan 
2 dan merespon pada   kolom komentar dan merespon pada 

 Appstore/playstore (Evaluation)   appstore atau playstore. 

CHP. Janji yang ditawarkan Aplikasi OVO 3,97 0,832 Menyatakan janji yang ditawarkan 
2 sesuai dengan kenyataan ketika saya 

pakai (Delivery) 
  Aplikasi OVO sudah sesuai dengan 

kenyataan ketika saya pakai. 
CHJ. 

1 
Aplikasi OVO menerima keluhan 
atau saran/ide dari saya (After Sales) 

3,90 0,798 Menyatakan aplikasi OVO menerima 
keluhan atau saran atau ide dari saya. 

CHJ. Apabila ada permasalahan setelah 4,02 0,888 Menyatakan apabila ada permasalahan 
2 bertransaksi dengan aplikasi OVO, 

maka cs menanganinya (After Sales) 
  setelah bertransaksi dengan OVO, 

maka cs OVO akan menanganinya. 
CHM Aplikasi OVO memberikan 4,00 0,846 Menyatakan aplikasi OVO sudah 

.1 pelayanan penuh sampai bisa 
bertransaksi mudah (Purchase) 

  memberikan pelayanan penuh sampai 
saya bisa bertransaksi dengan mudah. 

CHM 
.2 

Aplikasi OVO memudahkan untuk 
top up saldo OVO melalui kartu 

4,38 0,706 Menyatakan aplikasi OVO 
memudahkan untuk top up saldo OVO 

 debit, bank, driver grab, minimarket 
(Purchase) 

  melalui kartu debit, bank, driver grab, 
minimarket dan booth OVO. 
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Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CHM.2 (Purchase [Membeli]) memiliki nilai 4,38 

dan CHJ.2 (After Sales [Purnajual]) memiliki nilai 0,888. 

C. Nilai Emosional 

Tabel 4.12 Nilai mean dan loading factor variabel Key Resources 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

KRM.1 Merasa pelayanan OVO 
ketika ada gangguan cara 

4,04 0,827 Menyatakan Menurut pelanggan 
merasa pelayanan OVO ketika ada 

 penyampainnya cukup jelas 
(People) 

  gangguan/masalah cara 
penyampaianya cukup jelas. 

KRF.1 Fasilitas layanan pusat 
bantuan/informasi untuk 

4,01 0,811 Menyatakan Fasilitas pusat 
bantuan/informasi untuk menjelaskan 

 menjelaskan bagaimana   bagaimana menggunakan aplikasi 
 menggunakan aplikasi sudah 

lengkap (Fasilitas) 
  sudah lengkap. 

KRT.1 Saya merasa OVO sudah baik 4,18 0,838 Menyatakan Aplikasi OVO sudah baik 
 menjaga kualitas layanan   menjaga kualitas layanan untuk 
 transaksi (Teknologi)   transaksi. 

KRT.2 OVO tetap membuat 4,30 0,788 Menyatakan OVO harus tetap 
 pengembangan untuk aplikasi   membuat penelitian dan 
 agar berbeda dan selalu 

terbaru (Teknologi) 
  pengembangan untuk aplikasi agar 

tetap berbeda dan selalu terbaru. 
KRI.1 Model bisnis OVO ada tiga 

pilar utama yang merupakan 
4,14 0,843 Menyatakan Model bisnis OVO ada 

tiga pilar utama (pembayaran digital, 
 inovasi yang terbaik bagi   poin loyalitas dan layanan finansial) 
 masyarakat (Intelektual)   yang merupakan inovasi yang terbaik 

bagi masyarakat. 
KRS.1 Aplikasi OVO memiliki 4,38 0,712 Menyatakan Aplikasi OVO memiliki 

 banyak mitra kerja yang 
sudah bergabung (Channels) 

  banyak mitra kerja yang sudah 
bergabung. 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KRS.1 (Channels [Saluran Distribusi]) memiliki 

nilai 4,38 dan KRI.1 (Intelektual) memiliki nilai 0,843. 

Tabel 4.13 Nilai mean dan loading factor variabel Key Activities 
Indikator Mean Loading 

Factor 
Analisis Aplikasi OVO 

 
 

KAO.1 Aplikasi OVO berhasil 4,29 0,874 Menyatakan pelanggan merasa 
mendistribusikan produk   Aplikasi OVO berhasil 
jasa layanan ke pengguna 
(Operasi Produksi) 

mendistribusikan produk jasa 
layanan ke pengguna. 

 
 

KAJ.1 OVO mengatasi masalah 4,22 0,833 Menyatakan Aplikasi OVO sudah 
dan memberikan solusi   mengatasi masalah dan memberikan 
atas masalah secara solusi atas masalah secara individu. 
individu (Operasi Jasa) 
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KAJ.2 Aplikasi OVO 
memudahkan membayar 

4,12 0,777 Menyatakan Aplikasi OVO 
memudahkan saya membayar parkir, 

 parkir, BPJS kesehatan, air   BPJS kesehatan, air PDAM, PLN 
 PDAM, PLN dan lainya   dan lainya yang sudah berkerja sama 
 yang sudah berkerja sama   dengan OVO. 
 dengan OVO (Operasi 

Jasa) 
   

KAP.1 OVO melakukan 
penyempurnaan dalam 

4,16 0,868 Menyatakan Saat ini OVO terus 
melakukan pengembangan dan 

 segi aplikasi (Platfrom& 
Jaringan) 

  penyempurnaan dalam segi aplikasi. 

KAP.2 Aplikasi OVO bisa 
bertransaksi baik online 
atau offline (Platfrom& 
Jaringan) 

4,14 0,781 Menyatakan Aplikasi OVO bisa 
bertransaksi baik online atau offline 
di Merchant OVO. 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KAO.1 (Operasi Produksi) memiliki nilai 4,29 dan 

loading factor memiliki nilai 0,874. 

D. Nilai Epistemik 

Tabel 4.14 Nilai mean dan loading factor variabel Channels 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

CHK.2 Informasi layanan aplikasi 4,27 0,725 Menyatakan Informasi layanan 
 OVO tersampaikan dengan 

baik (Awareness) 
  aplikasi tersampaikan dengan baik. 

CHE.2 Aplikasi OVO menyediakan 
kolom komentar dan 

4,07 0,717 Menyatakan aplikasi OVO 
menyediakan kolom komentar dan 

 merespon pada   merespon pada appstore atau 
 appstore/playstore 

(Evaluation) 
  playstore. 

CHP.2 Janji yang ditawarkan 
Aplikasi OVO sudah sesuai 
dengan kenyataan ketika 
saya pakai (Delivery) 

3,97 0,832 Menyatakan janji yang ditawarkan 
Aplikasi OVO sudah sesuai dengan 
kenyataan ketika saya pakai. 

CHJ.1 Aplikasi OVO menerima 3,90 0,798 Menyatakan aplikasi OVO menerima 
 keluhan atau saran/ide (After 

Sales) 
  keluhan atau saran atau ide dari 

pengguna. 
CHJ.2 Ada permasalahan setelah 

bertransaksi dengan OVO, 
4,02 0,888 Menyatakan apabila ada permasalahan 

setelah bertransaksi dengan aplikasi 
 maka cs OVO akan 

menanganinya (After Sales) 
  OVO, maka cs OVO akan 

menanganinya. 
CHM.1 OVO memberikan 4,00 0,846 Menyatakan aplikasi OVO sudah 

 pelayanan penuh sampai bisa 
bertransaksi (Purchase) 

  memberikan pelayanan penuh sampai 
saya bisa bertransaksi dengan mudah. 

CHM.2 Aplikasi OVO memudahkan 4,38 0,706 Menyatakan aplikasi OVO 
 untuk top up saldo OVO 

melalui kartu debit, bank, 
driver grab, minimarket dan 
booth OVO (Purchase) 

  memudahkan untuk top up saldo OVO 
melalui kartu debit, bank, driver grab, 
minimarket dan booth OVO. 
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Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CHM.2 (Purchase [Membeli]) memiliki nilai 4,38 

dan CHJ.2 (After Sales [Purnajual]) memiliki nilai 0,888. 

Tabel 4.15 Nilai mean dan loading factor variabel Customer Relationships 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

CRB.1 Saya dapat berkomunikasi 3,91 0,726 Menyatakan saya dapat 
 dengan OVO melalui call   berkomunikasi dengan OVO melalui 
 center, email atau social 

media OVO yang bisa 
  call center, email atau social media 

OVO yang bisa merespon tidak 
 merespon tidak sampai 15 

menit (Personal Assistance) 
  sampai 15 menit. 

CRP.2 Aplikasi OVO menerima 
kritik dan saran melalui call 

3,93 0,762 Menyatakan aplikasi OVO menerima 
kritik dan saran melalui call 

 center/email OVO atau fitur   center/email/social media OVO atau 
 Pusat Bantuan (Dedicated 

Personal Assitance) 
  dengan langsung melalui Aplikasi 

OVO di fitur Pusat Bantuan. 
CRS.1 Aplikasi OVO tidak 4,15 0,749 Menyatakan Aplikasi OVO tidak 

 melakukan interaksi   melakukan interaksi langsung tetapi 
 langsung tetapi membantu 

saya memenuhi kebutuhan 
bertransaksi (Self-service) 

  membantu saya memenuhi kebutuhan 
bertransaksi. 

CRS.2 Pada aplikasi OVO terdapat 
fitur “Pusat Bantuan” untuk 

4,18 0,775 Menyatakan pada aplikasi OVO 
terdapat fitur “Pusat Bantuan” untuk 

 membantu saya dalam   membantu pengguna dalam 
 penggunaan aplikasi OVO 

(Self-service) 
  penggunaan aplikasi OVO. 

CRS.3 OVO memberikan 4,12 0,831 Menyatakan OVO memberikan 
 informasi melalui fitur   informasi melalui fitur “FAQ” untuk 
 “FAQ” untuk yang terkait   yang terkait dengan layanan dan 
 dengan layanan dan 

produknya (Self-service) 
  produknya. 

CRS.4 OVO memberikan 4,30 0,791 Menyatakan OVO memberikan 
 informasi kepada saya 

bagaimana cara top-up 
saldo OVO pada fitur “How 
To top-up” (Self-service) 

  informasi kepada saya bagaimana 
cara top-up saldo OVO pada fitur 
“How To top-up”. 

CRO.2 Aplikasi OVO memberikan 
saya info/promo melalui 

4,27 0,779 Menyatakan Aplikasi OVO 
memberikan saya info atau promo 

 fitur notifications dan   spesial melalui fitur notifications dan 
 terdapat di home Aplikasi 

OVO (Automated Service) 
  terdapat di home Aplikasi OVO. 

CRO.3 Dengan top up ovo otomatis 4,37 0,701 Menyatakan dengan top up ovo 
 saldo grab saya bertambah 

(Automated Service) 
  otomatis saldo grab saya bertambah. 

CRR.1 OVO melibatkan pengguna 4,01 0,819 Menyatakan aplikasi OVO 
 dalam pengembangan 

produk/aktivitas lainnya 
(Co-Creation) 

  melibatkan pengguna dalam 
pengembangan produk dan lainnya. 

CRR.2 Saya sering membelanjakan 4,17 0,716 Menyatakan saya sering 
 kembali dengan OVO   membelanjakan kembali dengan 

OVO Points yang saya kumpulkan. 
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Points yang saya 
kumpulkan (Co-Creation) 

CRR.3 Setelah melihat iklan 
aplikasi OVO membuat 
ingin bertransaksi dengan 
aplikasi (Co-Creation) 

 
 
 

4,00 0,800 Menyatakan setelah melihat iklan 
aplikasi OVO membuat saya ingin 
bertransaksi dengan aplikasi tersebut. 

 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CRO.3 (Automated Service) memiliki nilai 4,37 

dan CRS.3 (Self-service) memiliki nilai 0,831. 

E. Nilai Kondisional 

Tabel 4.16 Nilai mean dan loading factor variabel Customer Segments 
 

Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

CBH.1 Fungsi keberadaan OVO ini 4,22 0,874 Menyatakan fungsi keberadaan OVO 
sudah tepat untuk kegunaan 
sehari-hari saya (Behavorial) 

  ini sudah tepat untuk kegunaan sehari- 
hari saya 

CBH.2 OVO bisa digunakan oleh 4,21 0,785 Menyatakan aplikasi OVO bisa 
siapapun, kapanpun dan 
dimanapun (Behavorial) 

  digunakan oleh siapapun, kapanpun 
dan dimanapun 

CPS.1 OVO cocok dengan gaya 4,35 0,853 Menyatakan saya merasa aplikasi 
hidup untuk bertransaksi di 
Surabaya (Psikografis) 

  OVO sudah cocok dengan gaya hidup 
untuk bertransaksi di kota Surabaya 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator CPS.1 (Psikografis) memiliki nilai 4,35 dan CBH.1 

(Behavorial) memiliki nilai 0,874. 

Tabel 4.17 Nilai mean dan loading factor variabel Value Propositions 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

VKI.1 OVO terus meningkatkan 4,08 0,729 Menyatakan OVO terus meningkatkan 
 kinerja penggunaan aplikasi   kualitas jasa dan kinerja penggunaan 
 (Performance)   aplikasi. 

VDE.1 Desain fitur pada aplikasi OVO 4,23 0,790 Menyatakan desain fitur pada aplikasi 
 memudahkan untuk 

pembayaran (Design) 
  OVO memudahkan saya untuk 

melakukan pembayaran. 
VDE.3 Desain OVO memudahkan 

saya untuk top up (Design) 
4,35 0,759 Menyatakan desain OVO memudahkan 

saya untuk top up. 
VDE.5 Desain OVO memudahkan 4,25 0,729 Menyatakan Desain OVO memudahkan 

 saya untuk mengecek history 
(Design [Desain]) 

  saya untuk mengecek history. 

VDE.6 Saya merasa nyaman untuk 4,21 0,743 Menyatakan nyaman untuk menggunakan 
 menggunakan OVO dalam 

waktu yang lama (Design) 
  Aplikasi OVO dalam waktu yang lama. 

VDE.7 Ketika menggunakan OVO 
loading timenya cepat (Design) 

4,04 0,749 Menyatakan ketika saya menggunakan 
Alikasi OVO loading timenya sangat cepat. 

VDE.8 Fitur layanan pada OVO sudah 3,95 0,798 Menyatakan fitur layanan pada Aplikasi 
 sangat lengkap (Design)   OVO sudah sangat lengkap. 
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VDE.9 Design UI OVO dan terdapat 
fitur keamanan double yaitu 
Fingerprint dan Security Code 
terjamin keamanan (Design) 

4,33 0,799 Menyatakan design UI OVO sangat 
menarik dan terdapat fitur keamanan 
double yaitu Fingerprint dan Security 
Code jadi terjamin keamanannya. 

VBS.1 Menggunakan OVO, merasa 4,11 0,827 Menyatakan ketika saya menggunakan 
 bangga dan lebih mudah 

bertransaksi (Brand/Status) 
  aplikasi OVO, saya merasa bangga dan 

lebih mudah bertransaksi. 
VBS.2 brand OVO ini sudah sangat 4,36 0,717 Menyatakan saya merasa brand OVO ini 

 terkenal terlebih di kota-kota 
besar (Brand/Status) 

  sudah sangat terkenal terlebih di kota- 
kota besar seperti kota Surabaya ini. 

VPR.1 Bayar dengan Aplikasi OVO 4,30 0,753 Menyatakan bayar dengan Aplikasi OVO 
 lebih aman daripada membayar   lebih aman daripada membayar dengan 
 dengan uang tunai (Risk 

Reduction) 
  uang tunai. 

VPR.2 OVO memiliki security 4,34 0,798 Menyatakan Aplikasi OVO memiliki 
 berlapis untuk mengamankan   security berlapis untuk mengamankan 
 saldo OVO dan meminimalisir 

kejahatan (Risk Reduction) 
  saldo OVO dan akun OVO saya sehingga 

meminimalisir kejahatan. 
VKP.1 Aplikasi OVO mudah 4,22 0,799 Menyatakan aplikasi OVO mudah 

 digunakan karena memiliki   digunakan karena memiliki fasilitas scan 
 fasilitas scan (Convenience/ 

Usability) 
  yang hanya dengan 1 detik untuk 

memindai aplikasi 
VKP.3 Aplikasi OVO memudahkan 4,12 0,733 Menyatakan aplikasi OVO memudahkan 

 karena adanya fitur loyalty 
code (Convenience/ Usability) 

  saya karena adanya fitur loyalty code. 

VKP.4 Aplikasi OVO memudahkan 4,23 0,758 Menyatakan aplikasi OVO memudahkan 
 saya bisa menginputkan 

manual (Convenience/ 
Usability) 

  saya ketika cara ketiga diatas tidak 
berhasil saya bisa menginputkan manual. 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator VBS.2 (Brand/Status [Merek/Status]) memiliki 

nilai 4,36 dan VBS.1 (Brand/Status [Merek/Status]) memiliki nilai 0,827. 

Tabel 4.18 Nilai mean dan loading factor variabel Key Resources 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

KRM.1 pelayanan OVO jika gangguan 4,04 0,827 Menyatakan pelayanan OVO ketika 
 cara penyampainnya jelas (People)   ada gangguan/masalah cara 

penyampaianya cukup jelas. 
KRF.1 Fasilitas layanan pusat bantuan 4,01 0,811 Menyatakan Fasilitas layanan pusat 

 untuk menjelaskan menggunakan 
aplikasi sudah lengkap (Fasilitas) 

  bantuan menjelaskan bagaimana 
menggunakan aplikasi sudah lengkap. 

KRT.1 OVO sudah baik menjaga kualitas 
layanan transaksi (Teknologi) 

4,18 0,838 Menyatakan app OVO sudah baik 
menjaga kualitas layanan transaksi. 

KRT.2 OVO harus tetap membuat 
penelitian dan pengembangan 

4,30 0,788 Menyatakan OVO harus tetap 
membuat penelitian dan 

 untuk aplikasi agar tetap berbeda 
dan selalu terbaru (Teknologi) 

  pengembangan untuk aplikasi agar 
tetap berbeda dan selalu terbaru. 

KRI.1 Model bisnis OVO ada tiga pilar 
utama yang merupakan inovasi 

4,14 0,843 Menyatakan Model bisnis OVO ada 
tiga pilar utama (pembayaran digital, 

 yang terbaik bagi masyarakat   poin loyalitas dan layanan finansial) 
 (Intelektual)   yang merupakan inovasi yang terbaik 

bagi masyarakat. 
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KRS.1  OVO memiliki banyak mitra kerja 
yang sudah bergabung (Channels) 

 
4,38 0,712 Menyatakan OVO memiliki banyak 

mitra kerja yang sudah bergabung. 
 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KRS.1 (Channels [Saluran Distribusi]) memiliki 

nilai 4,38 dan KRI.1 (Intelektual) memiliki nilai 0,843. 

Tabel 4.19 Nilai mean dan loading factor variabel Key Partnerships 
 

 Indikator Mean Loading 
Factor 

Analisis Aplikasi OVO 

KPC.1 Mitra kerja Aplikasi OVO atau 4,34 0,826 Menyatakan Mitra kerja Aplikasi 
 Merchant OVO saat ini sudah 

sangat banyak ditemukan 
  OVO atau Merchant OVO saat ini 

sudah sangat banyak ditemukan. 
KPC.2 Jika saya memiliki usaha, saya 

akan bergabung sebagai 
4,21 0,839 Menyatakan Jika saya memiliki 

usaha, saya akan bergabung sebagai 
 "Merchant OVO"   "Merchant OVO". 

KPC.3 Bergabung sebagai "Merchant 4,21 0,871 Menyatakan Bergabung sebagai 
 OVO" bisa meningkatkan 

penjualan 
  "Merchant OVO" bisa meningkatkan 

penjualan. 
KPC.4 Aplikasi OVO selalu berusaha 4,23 0,852 Menyatakan Aplikasi OVO selalu 

 memperbanyak program   berusaha memperbanyak program 
 dengan bekerja sama dengan   dengan bekerja sama dengan 
 Hypermart, Matahari 

Department Store dan lain-lain 
  Hypermart, Matahari Department 

Store dan lain-lain. 
KPC.5 Jika di suatu pusat perbelanjaan 4,14 0,781 Menyatakan Jika di suatu pusat 

 bisa bertransaksi dengan 
Aplikasi OVO atau tunai, saya 
akan memilih bertransaksi 
dengan Aplikasi OVO 

  perbelanjaan bisa bertransaksi dengan 
Aplikasi OVO atau tunai, saya akan 
memilih bertransaksi dengan 
Aplikasi. 

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai mean dan loading factor 

yang lebih tinggi pada indikator KPC.1 (Aliansi strategis antara perusahaan bukan 

pesaing) memiliki nilai 4,34 dan KPC.3 memiliki nilai 0,871. 

 
4.5.3 Rekomendasi Model Bisnis Financial Technology 

 
A. Nilai Fungsional 

 
Nilai Fungsional adalah nilai yang dirasakan berdasarkan kegunaan, fungsi, 

kinerja fisik dari produk/jasa. 

A.1 Customer Segments 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap psikografis dikarenakan fungsi 

dari aplikasi OVO sudah cocok dengan gaya hidup transaksi non tunai di kota 
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Surabaya, dan berpengaruh terhadap behavorial dikarenakan fungsi keberadaan 

OVO tepat untuk kegunaan bertransaksi sehari-hari khususnya di Surabaya ini. 

A.2 Value Proposisitons 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap merek/status dikarenakan brand 

OVO yang sudah terkenal dikota-kota besar menyebabkan kinerja OVO yang 

sudah sesuai, dan ketika menggunakan aplikasi OVO ada rasa bangga ketika 

menggunakannya dan memudahkan dalam bertransaksi menggunakan OVO. 

A.3 Channels 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap purchase dikarenakan aplikasi 

OVO memudahkan penggunanya untuk melakukan top up saldo dapat melalui 

kartu debit, bank, driver grab, minimarket dan booth OVO, dan juga berpengaruh 

terhadap after sales dikarenakan CS OVO akan menangani masalah pada 

pengguna bahkan setelah selesai bertransaksi sekalipun. 

A.4 Customer Relationships 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap automated service dikarenakan 

pengguna tidak perlu top up berkali-kali cukup sekali top up maka saldo grab 

akan bertambah otomatis, dan juga berpengaruh terhadap self-service 

dikarenakan OVO memberikan informasi terkait dengan layanan atau produk 

melalui fitur “FAQ”. 

A.5 Revenue Streams 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap usage fee dikarenakan OVO 

mendapatkan komisi dalam bentuk biaya transaksi dari top up saldo yang 

dilakukan oleh pengguna, dan OVO akan mendapat komisi dari transaksi antar 

bank yang dilakukan pengguna menggunakan aplikasi OVO. 
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A.6 Key Resources 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap channels dikarenakan OVO saat 

ini telah memiliki banyak mitra kerja yang bergabung, dan juga berpengaruh 

terhadap intelektual dikarenakan model bisnis OVO yaitu pembayaran digital, 

poin loyalitas dan layanan finansial yang menjadi inovasi untuk pengguna 

aplikasi OVO. 

A.7 Key Activities 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap operasi produksi dikarenakan 

OVO berhasil mendistribusikan produk jasa layanan ke pengguna OVO dengan 

sukses sehingga pengguna bisa menggunakan aplikasi OVO dengan mudah dan 

aman. 

A.8 Key Partnerships 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap aliansi strategis antara 

perusahaan bukan pesaing dikarenakan merchant OVO pada saat ini sudah 

sangat mudah ditemukan dan hal itu akan lebih memudahkan pengguna dalam 

bertransaksi menggunakan aplikasi OVO, dan apabila pengguna bergabung 

menjadi merchant OVO akan meningkatkan penjualan. 

A.9 Cost Structure 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap value-driven dikarenakan 

bertransaksi di merchant OVO terdapat fitur cashback untuk mendapatkan OVO 

Points yang bisa digunakan untuk transaksi berikutnya. 

B. Nilai Sosial 
 

Nilai Sosial adalah nilai yang dirasakan atau didapatkan dengan lingkungan 

sosial atau tingkatan sosial menjadi lebih baik. 
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B.1 Channels 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap purchase dikarenakan OVO 

memudahkan pengguna untuk top up saldo memberikan lingkungan sosial yang 

didapatkan pengguna menjadi lebih baik, dan juga berpengaruh terhadap after 

sales dikarenakan saat pengguna mengalami masalah dalam bertransaksi 

kemudian cs OVO telah menanganinya akan membuat pengguna merasa status 

sosial mereka menjadi lebih baik, membuat pengguna merasa lebih praktis dan 

terbantu. 

C. Nilai Emosional 
 

Nilai Emosional adalah nilai terkait dengan perasaan dan emosional yang 

dirasakan oleh pengguna sehingga merasa butuh menggunakan aplikasi. 

C.1 Key Resources 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap channels dikarenakan banyak 

mitra kerja OVO membuat perasaan pengguna senang karena dapat bertransaksi 

dengan OVO, dan juga berpengaruh terhadap intelektual dikarenakan model 

bisnis OVO ada tiga pilar yang merupakan inovasi terbaik, pengguna dapat 

merasakan perasaan senang karena salah satunya mendapatkan poin loyalitas 

yang membuat pengguna tetap terus memakai aplikasi OVO. 

C.2 Key Activities 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap operasi produksi dikarenakan 

OVO berhasil mendistribusikan jasa layanan ke pengguna yang menjadikan 

pengguna dapat memecahkan masalahnya dengan menggunakan layanan dari 

aplikasi OVO sehingga membuat emosional pengguna senang dengan memakai 

aplikasi OVO. 
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D. Nilai Epistemik 
 

Nilai Epistemik adalah nilai yang memberikan keingintahuan lebih atau 

mendapat hal baru ketika menggunakan aplikasi. 

D.1 Channels 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap purchase dikarenakan OVO 

memudahkan pengguna top up saldo yang membuat pengguna merasakan hal 

baru serta meningkatkan kepuasan menggunakan aplikasi OVO dari pengguna, 

dan juga berpengaruh terhadap after sales dikarenakan cs OVO segera 

membantu pengguna jika mengalami masalah setelah bertransaksi dengan 

aplikasi OVO, membuat pengguna meningkatkan keingintahuan ketika 

menggunakan aplikasi OVO. 

D.2 Customer Relationships 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap automated service dikarenakan 

dengan sekali top up OVO maka saldo grab akan otomatis bertambah membuat 

pengguna merasa puas karena tidak perlu top up berkali-kali, dan juga 

berpengaruh terhadap self-service dikarenakan OVO memberikan informasi 

melalui fitur “FAQ” untuk layanan dan produknya, agar membuat pengguna 

memiliki keingintahuan pengetahuan yang lebih dan menumbuhkan pemuasan 

rasa yang menggunakan aplikasi OVO. 

E. Nilai Kondisional 
 

Nilai Kondisional adalah nilai yang manfaatnya muncul ketika kondisi 

tertentu dapat mempengaruhi pilihan yang datang dan dirasakan waktu itu juga. 

E.1 Customer Segments 
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Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap psikografis dikarenakan aplikasi 

OVO cocok dengan gaya hidup bertransaksi di kota Surabaya akan bergantung 

pada kondisi pengguna dalam menggunakan aplikasi OVO, apabila pengguna 

memiliki gaya hidup yang suka berbelanja pasti akan menggunakan aplikasi 

OVO secara berulang, dan berpengaruh terhadap behavorial dikarenakan 

keberadaan OVO tepat untuk kegunaan sehari-hari pengguna, hal ini akan 

muncul ketika kondisi pengguna mempunyai penghasilan tetap pasti akan 

mempengaruhi gaya bertransaksinya. 

E.2 Value Proposisitons 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap brand/status dikarenakan merek 

OVO sudah terkenal di kota-kota besar contohnya kota Surabaya, ini dapat 

mempengaruhi pilihan pengguna dalam menggunakan aplikasi OVO karena 

OVO memiliki value dan memberikan benefit yang baik, dan ketika 

menggunakan aplikasi OVO pengguna akan lebih bangga dalam menggunakan 

aplikasi dan mudah melakukan bertransaksi dengan OVO, ini dapat dirasakan 

ketika pandemi dengan membayar cassless membuat pengguna merasa lebih 

aman. 

E.3 Key Resources 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap channels dikarenakan OVO 

memiliki banyak mitra kerja yang bergabung, membuat aktivitas yang dilakukan 

OVO tersebut dapat mempengaruhi pilihan pengguna, dan juga berpengaruh 

terhadap intelektual dikarenakan model bisnis OVO menjadi inovasi terbaik bagi 

pengguna hal ini dapat mempengaruhi pilihan pengguna untuk bertransaksi 

menggunakan aplikasi OVO. 
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E.4 Key Partnerships 
 

Nilai ini berpengaruh signifikan terhadap aliansi strategis antara 

perusahaan bukan pesaing dikarenakan mitra kerja OVO sudah mudah 

ditemukan, merchant OVO sudah tersebar diberbagai macam toko atau restoran 

cepat saji maupun tidak, dapat mempengaruhi pilihan pengguna untuk 

melakukan transaksi dengan OVO, dan dengan bergabung sebagai merchant 

OVO akan menyebabkan penjualan yang meningkat apalagi jika ada kondisi 

seperti sedang ada promo atau cashback yang bisa membuat pengguna mau 

bertransaksi menggunakan OVO. 

 
4.5.4 Saran Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi OVO 

 
Hasil jawaban responden disimpulkan bahwa responden menyukai aplikasi 

financial technology karena banyak promo menarik, mudah digunakan, 

menghemat waktu transaksi, point bisa dipakai belanja kembali, aman tanpa uang 

tunai, mudah cek saldo, setiap transaksi mendapat point, banyak merchant rekanan 

dan tidak bingung kembalian, sedangkan responden tidak menyukai aplikasi 

financial technology karena jaringan kadang tidak stabil, biaya administrasi/top 

up mahal, susah upgrade ke layanan premium, cashback masuknya lama, boros 

dalam penggunaan, promo yang sedang dilakukan banyak aturan, akun sering 

logout sendiri. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Setelah melakukan perhitungan dan perancangan Business Model Financial 

Technology menggunakan Business Model Canvas berdasarkan Consumption 

Values Model dengan studi kasus pengguna OVO pada kota Surabaya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Variabel yang harus diperhatikan jika ingin merancang sebuah business model 
 

financial technology adalah: 
 

a. Nilai Fungsional pada elemen Customer Segments khususnya variabel 

psikografis dan behavorial. Pada elemen Value Propositions khususnya 

brand/status. Pada elemen Channels khususnya variabel purchase dan after 

sales. Pada elemen Customer Relationships khususnya variabel automated 

service dan self-service. Pada elemen Revenue Streams khususnya usage fee. 

Pada elemen Key Resources khususnya variabel channels dan intelektual. Pada 

elemen Key Activities khususnya variabel operasi produksi. Pada elemen Key 

Partnerships khususnya variabel aliansi strategis antara perusahaan bukan 

pesaing. Pada elemen Cost Structure khususnya variabel value-driven. 

b. Nilai Sosial pada elemen Channels khususnya variabel purchase dan after 

sales. 

c. Nilai Emosional pada elemen Key Resources khususnya variabel channels dan 

intelektual. Pada elemen Key Activities khususnya variabel operasi produksi. 
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d. Nilai Epistemik pada elemen Channels khususnya variabel purchase dan after 

sales. Pada elemen Customer Relationships khususnya variabel automated 

service dan self-service. 

e. Nilai Kondisional pada elemen Customer Segments khususnya variabel 

psikografis dan behavorial. Pada elemen Value Propositions khususnya 

variabel brand/status. Pada elemen Key Resources khususnya variabel 

channels dan intelektual. Pada elemen Key Partnerships khususnya variabel 

aliansi strategis antara perusahaan bukan pesaing. 

5.2 Saran 
 

Dengan hasil perancangan Business Model Financial Technology 

menggunakan Business Model Canvas berdasarkan Consumption Values Model 

dengan studi kasus pengguna OVO pada kota Surabaya, terdapat beberapa 

kekurangan yang perlu untuk disempurnakan lagi. Berikut ini adalah saran untuk 

perbaikan dalam penelitian: 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

bisnis model dengan elemen business model canvas bagi 

perusahaan/pengembang start up yang sedang berkembang maupun baru 

agar dapat bersaing pada dunia fintech. 

2) Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat lebih mengembangkan 

penelitian ini dengan tidak hanya melakukan penelitian di kota Surabaya 

saja dan dapat menggunakan metode lain. 
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