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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang  

 

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap 

produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57.84% menjadi 60.34% dalam lima 

tahun terakhir (Kemenko Perekonomian 2018).  Berdasarkan kontribusi yang 

diberikan, UMKM sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDB 

paling besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya, namun dalam pengembangan 

usahanya sebenarnya UMKM sektor perdagangan seringkali menghadapi beberapa 

kendala terutama masalah permodalan.  Salah satu program pemerintah dalam 

meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola 

penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada tanggal 5 

November 2007.  Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perlambatan 

dalam penyalurannya sehingga hasil yang dihasilkan tidak maksimal.  Badan yang 

ditunjuk untuk menyalurkan KUR berdasarkan Permenko Perekonomian No. 8 

Tahun 2015 adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank (perusahaan 

pembiayaan atau koperasi).  Pemerintah dalam rangka meningkatkan serapan KUR 

saat ini mulai menjajaki akses penyaluran kredit mikro yang disesuaikan dengan 

model bisnis perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). 

Faktor yang diduga menjadi penyebab terbatasnya serapan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) selain terbatasnya aksesibilitas keuangan adalah belum terukurnya 

intensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan 

eksternal.  Intensi adalah indikator yang digunakan untuk menangkap faktor-faktor 

yang memengaruhi perilaku yang diinginkan (Ajzen 1991). Intensi membeli 

menurut Kotler (2006) adalah bagian dari proses pengambilan keputusan membeli 

sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi intensi membeli kurang lebih sama 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensi UMKM dalam membeli atau mengajukan kredit sejauh ini 

belum banyak diteliti karena subsidi bunga masih dianggap sebagai cara yang 

paling efektif dalam meningkatkan serapan KUR. Terkait dengan penyaluran KUR 

melalui media perdagangan elektronik (e-commerce), intensi merchant sebagai 

pelaku UMKM terhadap pengajuan kredit online sejauh ini juga belum pernah 

diteliti secara khusus. 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui e-commerce dinilai lebih 

aman bagi lembaga keuangan karena peminjam dan usahanya jelas dan bagi 

peminjam lebih fleksibel karena pengajuannya mudah dan praktis.  Calon peminjam 

yang sudah terdaftar sebagai pebisnis online / merchant sudah jelas alamat, bidang 

usaha dan berapa pedapatanya karena semua sudah tercatat di sistem. Hal ini akan 

memudahkan proses pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC) apalagi 

bila nilai kredit yang diajukan hanya sampai Rp 25 juta (KUR mikro).  Fasilitas ini 

dianggap mampu mengatasi kendala geografis yaitu keterbatasan menjangkau 

daerah pelosok dan terpencil dan kendala administratif mengenai data keuangan 

karena manajemen UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional sehingga 

umumnya belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga 

dan usaha.    
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Pemerintah berupaya meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

dengan penilaian risiko kredit yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan 

berbasis elektronik (e-commerce) dan mengoptimalkan bank atau industri keuangan 

non bank (IKNB) sebagai penyalur KUR.  Pendanaan berupa KUR terdiri atas dua 

model, yaitu KUR untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di e-commerce, 

dan KUR sebagai modal ventura bagi usaha startup (Kemenko Perekonomian 

2018).  Pendanaan merupakan tahap awal yang menjadi prioritas pemerintah dalam 

rangka menyiapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 

(SPNBE) atau Roadmap E-Commerce tahun 2017 – 2019 yang mencakup program 

pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya 

manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (cyber security) dan 

pembentukan manajemen pelaksana.   

Peta Jalan SPNBE dirancang untuk mempersiapkan penjualan e-commerce 

ritel di Indonesia yang diperkirakan akan terus bertumbuh.  McKinsey (2018) 

memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 akan tumbuh menjadi 

US$ 55 miliar – US$65 miliar (Rp 808 triliun – Rp 955 triliun).  Hal itu berarti, 

tahun 2022 nilai pasar e-commerce akan tumbuh sebanyak delapan kali lipat dari 

tahun 2017 yang bernilai 8 miliar dollar AS.  Potensi Indonesia sebagai salah satu 

pengguna internet terbesar di dunia yang mencapai 93.4 juta orang dan pengguna 

telepon pintar (smartphone) yang mencapai 71 juta orang, meyakinkan pemerintah 

untuk menargetkan terciptanya seribu technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar 

10 miliar dolar AS dengan nilai e-commerce mencapai 130 miliar dolar AS pada 

tahun 2020. Penetrasi internet yang berkembang, adopsi perangkat seluler yang 

cepat, peningkatan penggunaan media sosial dan daya beli yang lebih besar oleh 

kelas menengah membuat sektor e-commerce Indonesia cepat untuk ekspansi (AT 

Kearney 2015, DBS 2015, SP eCommerce 2014). 

Jumlah penggguna internet di Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan survei 

penetrasi dan perilaku penggguna internet di Indonesia oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), adalah 143.26 juta jiwa.  Jumlah ini 

setara dengan 54.68 % dari total jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 yaitu 262 

juta jiwa (Kominfo 2018).  Persentasi penggunaan internet sebelum tahun 2006 

masih sebesar 9.24% dari jumlah penduduk saat itu.  Kemudian pada periode 2007-

2010 terjadi peningkatan penggunaan internet menjadi 25.04% dan meningkat lagi 

pada periode 2014-2016 menjadi 37.12% (APJII 2017).  Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya daya beli kelas menengah dan persaingan ketat antara perusahaan 

seluler yang juga mendorong harga layanan internet terjangkau bagi lebih banyak 

pengguna (Bain 2016, APJII 2017, McKensey 2016).   

Menurut Bain (2016), sekitar 40% penjualan e-commerce di Indonesia 

diperkirakan dilakukan melalui situs e-commerce B2C (business-to-consumer) atau 

B2B (business-to-business), 30% penjualan melalui situs C2C (consumer-to-

consumer) dan 30% sisanya lewat media sosial, toko blog dan aplikasi pesan.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari sekitar 59.2 juta pelaku UMKM 

yang ada di Indonesia, baru sekitar 3.79 juta UMKM yang go online.   Pemerintah 

bersama-sama dengan enam perusahaan e-commerce B2C / B2B yakni 

Tokopedia.com, Bukalapak.com, Lazada.co.id, Shopee.co.id, Blanja.com, dan 

Blibli.com menyelenggarakan gerakan 'Ayo UMKM Berjualan Online'. Gerakan 

Nasional yang juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian 
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Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Badan 

Ekonomi Kreatif ini merancang program tersebut dalam rangka mewujudkan target 

delapan juta UMKM jualan online pada tahun 2020 (Kominfo 2017).     

Informasi resmi terkait pertumbuhan serta pengembangan transaksi dan 

konsumsi bisnis online atau e-commerce sampai saat ini belum didata secara 

khusus.  Salah satu cara membaca peta e-commerce di Indonesia adalah 

berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan situs per bulan, peringkat aplikasi seluler 

dan pengikut media sosial.  iPrice Group (2019) mengambil daftar pemain e-

commerce dari situs resmi idEA (Indonesian E-commerce Associaton). E-

commerce yang dipantau adalah yang memiliki jumlah minimal 100 ribu kunjungan 

bulanan atau minimal 100 ribu followers di akun media sosialnya (iPrice Group 

2019).  Peta 20 perusahaan e-commerce peringkat teratas di Indonesia per 

Desember 2018 (Q4) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1   Peta e-commerce Indonesia per Desember 2018 

No. 
Nama  

E-marketplace 
Alamat URL 

∑Kunjungan 

per Bulan 

Pengikut (Followers) 

Twitter Instagram Facebook 
1. Tokopedia https://tokopedia.com/  168 000 000 182 280 1 028 890 6 028 100 

2. Bukalapak https://bukalapak.com/ 116 000 000 145 610 466 460 2 410 200 

3. Shopee https://shopee.co.id/ 67 677 900 58 180 1 788 340 14 003 700 

4. Lazada https://lazada.co.id/ 58 288 400 362 400 945 490 27 940 900 

5. Blibli https://blibli.com/  43 097 200 482 280 449 840 8 101 900 

6. JD ID https://jd.id/ 16 978 200 21 020 329250 779 800 

7. Zalora https://zalora.co.id/ 5 518 600 67 100 314 100 7 676 600 

8. Elevenia https://elevenia.co.id/ 3 938 000 121 430 121 230 1 191 300 

9. Sociolla https://sociolla.com/  2 753 700 550 336 670 4 000 

10. Bhinneka https://bhinneka.com/ 2 310 500 71 570 20 990 1 034 500 

11. Blanja https://blanja.com/  2 110 100 27 780 10 1 249 700 

12. Mataharimall https://mataharimall.com/  2,071,000 101 820 387 970 1 658 000 

13. Orami https://orami.co.id/ 2 061 900 6 190 59 140 356 300 

14. AliExpress https://id.aliexpress.com/  1 696 900 1 640 1 510 -  

15. Alfacart https://alfacart.com/  1 485 000 6 200 34 310 919 600 

16. Jakmall https://jakmall.com/ 1 374 300 3 250 34 840 104 100 

17. Qoo10 https://qoo10.co.id/ 494 200 10 2 140 560 900 

18. Otten Coffee https://ottencoffee.co.id/ 484 800 8 040 302 920 569 700 

19. Berrybenka https://berrybenka.com/  287 800 16 250 252 120 969 900 

20. Mapemall https://mapemall.com/  249 100 - 10 - 

 Sumber: iPrice Group (2019)  

  

Badan Pusat Statistik (BPS) akan memulai pendataan transaksi yang 

mencakup nilai dan volume di sektor digital ekonomi alias e-commerce.  Data yang 

akan dikumpulkan BPS, antara lain, mencakup transaksi, omzet, teknologi, 

investasi luar dan dalam negeri, serta metode pembayaran.  BPS berencana 

mengkategorikan e-commerce dalam sembilan kategori, antara lain, marketplace, 

transportasi, logistik, pembayaran, dan perusahaan investasi.  Pendataan dilakukan 

sebagai upaya pemerintah mendorong pengembangan digital ekonomi yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Paket 

https://tokopedia.com/
https://bukalapak.com/
https://shopee.co.id/
https://lazada.co.id/
https://blibli.com/
https://jd.id/
https://zalora.co.id/
https://elevenia.co.id/
https://sociolla.com/
https://bhinneka.com/
https://blanja.com/
https://mataharimall.com/
https://orami.co.id/
https://id.aliexpress.com/
https://alfacart.com/
https://jakmall.com/
https://qoo10.co.id/
https://ottencoffee.co.id/
https://berrybenka.com/
https://mapemall.com/
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Kebijakan Ekonomi Jilid XIV mengatur tentang peta jalan (roadmap) perdagangan 

secara online (e-commerce) atau Roadmap E-commerce, sebagai arahan dan 

langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya 

berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (IdEA 2017). 

 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 

Menurut Bank Indonesia (2015) sekitar 60-70% UMKM masih belum 

mendapat akses atau pembiayaan perbankan. KUR merupakan salah satu program 

pemerintah yang dianggap dapat mengatasi masalah permodalan bagi UMKM.  

KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat dipergunakan oleh UMKM 

dan koperasi terutama yang memiliki usaha produktif yang layak atau feasible 

namun belum bankable. Realisasi dari program KUR yang telah dicanangkan sejak 

tahun 2007 ini diharapkan dapat menambah minat dalam hal menciptakan lapangan 

kerja baru yang dapat menyerap angkatan pencari kerja.  Serapan tenaga kerja pada 

sektor ini menurut Kemenko Perekonomian (2018) meningkat dari 96.99% menjadi 

97.22% dalam lima tahun terakhir.   

Pada Peraturan Menko Perekonomian No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan KUR, sektor yang dibiayai KUR hanya meliputi sektor pertanian, 

perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan yang terkait ketiga sektor 

tersebut.  Perluasan sektor pada Permenko No 8 Tahun 2015 yaitu sektor 

perdagangan tidak dibatasi lagi melainkan meliputi seluruh usaha di sektor 

perdagangan serta sebagian sektor jasa-jasa. 

 

Tabel 2  Data realisasi KUR Tahun 2017 dan Tahun 2018 

Sektor Ekonomi 
Dec-17 

(Rp juta) 

Dec-18 

(Rp juta) 

Peningkatan 

(%) 

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 16,363,786 27,647,777 68.96% 

Perikanan 1,146,966 1,847,540 61.08% 

Industri Pengolahan 3,866,275 8,830,749 128.40% 

Perdagangan 62,483,026 63,978,838 2.39% 

Konstruksi 0 218,820 100.00% 

Jasa-jasa 10,401,382 17,241,112 65.76% 

Penempatan TKI 0 583,701 100.00% 

T O T A L 94,261,435 118,290,743 20.31% 

Sumber: Kemenko Perekonomian (2018) 

 

Berdasarkan Tabel 2, realisasi penyaluran KUR menurut sektor usaha 

dalam dua tahun terakhir didominasi oleh sektor perdagangan.  Bila dibandingkan 

dengan sektor lain peningkatan penyaluran sektor perdagangan tahun ini ini justru 

jauh paling rendah.  Pencairan fasilitas KUR sepanjang tahun 2018 seperti terlihat 

pada Gambar 1 juga sangat berfluktuasi bahkan menunjukan trend menurun 

menjelang akhir tahun.    
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 Sumber: Kemenko Perekonomian (2018)  

Gambar 1  Data kinerja penyaluran KUR bulanan tahun 2018 

 

Peningkatan plafon KUR dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar Rp 

23,634,956 ribu atau sebesar 24.43%, sedangkan peningkatan jumlah peminjam 

hanya sebesar 353,057 orang atau 8.64% saja.  Data pada Tabel 3 menunjukan 

kontributor peningkatan outstanding pinjaman KUR di tahun 2018 sebenarnya 

bukan karena bertambahnya jumlah peminjam baru, namun karena peminjam baru 

mendapat plafon kredit yang lebih besar atau karena peminjam yang sudah ada 

(existing debtor) limit fasilitas kreditnya dinaikan (top up facility). 

 

Tabel 3  Kinerja penyaluran KUR 

Indikator 2016 2017 2018 

Plafond 94 261 434 96 713 581 120 348 537 

Jumlah Peminjam 4 359 715 4 086 971 4 440 028 

Outstanding 69 586 744 75 004 906 92 034 061 
Sumber: Kemenko Perekonomian (2018) 

 

Mengacu Peraturan Menko Perekonomian No.11 Tahun 2017 Pasal 14 ayat 

1, KUR dengan nilai paling banyak Rp 25 juta per individu dikategorikan sebagai 

KUR mikro, sedangkan KUR dengan nilai diatas Rp 25 juta dan paling besar Rp 

500 juta per individu dikategorikan KUR kecil.  Peningkatan rata-rata plafon per 

peminjam sebesar Rp 23.7 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 27.1 juta pada tahun 

2018 memberikan indikasi melambatnya pertumbuhan jumlah peminat KUR 

mikro. 

Saat ini akses pembiayaan UMKM lebih banyak diperoleh dari bank umum 

dibandingkan dengan lembaga pembiayaan seperti koperasi dan lembaga 

pembiayaan non-bank.  Padahal berdasarkan Permenko Perekonomian No. 8 

Tahun 2015, penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank 

(perusahaan pembiayaan atau koperasi) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.  

Lembaga penyalur kredit yang masih kurang dinilai sebagai salah satu penyebab 

terbatasnya serapan KUR sehingga pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menyiapkan skema untuk memperluas lembaga keuangan yang menjadi 

penyalur dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Pemerintah selanjutnya juga akan 

meningkatkan akses KUR yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan 

berbasis elektronik (e-commerce) dalam rangka menyiapkan Peta Jalan Sistem 

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Roadmap E-Commerce.  
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Penyaluran Kredit Secara Online 

 

Kebijakan Roadmap E-Commerce terkait pendanaan selanjutnya adalah 

mengoptimalkan Bank / Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sebagai penyalur 

Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Lembaga keuangan yang terdaftar sebagai penyalur 

KUR per 31 Desember 2018 meliputi 15 Bank Umum, 20 Bank Pembangunan 

Daerah, 7 lembaga pembiayaan (leasing) dan 2 koperasi (Kemenko Perekonomian 

2018).  Pemerintah saat ini sedang menjajaki kemungkinan KUR melalui 

perusahaan teknologi finansial (fintech).  Teknologi dari perusahann fintech bisa 

membantu menyalurkan kredit lebih efisien dan menjangkau ke wilayah pelosok 

yang belum terjangkau oleh akses keuangan perbankan. 

Perusahaan fintech yang akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

harus mempunyai dana, yang berasal dari pemberi pinjaman (lender) maupun 

lembaga keuangan lain.  Apabila tidak mempunyai dana, perusahaan fintech dapat 

berperan sebagai penyalur (channeling) dana dari perbankan.  PT Bank Mandiri, 

Tbk (Bank Mandiri) sudah mulai menyalurkan sebagian fasilitas KUR dengan 

skema chanelling melalui perusahaan fintech, yaitu PT Amartha Mikro Fintek dan 

PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) skema chanelling.  Penyaluran kredit 

melalui dua tahap yaitu Bank Mandiri menyalurkan dana ke perusahaan fintech 

kemudian perusahaan fintech menyalurkan dana ke calon peminjam.   

PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung program pemerintah dalam 

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bekerja sama dengan perusahaan 

e-commerce PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) untuk pemberian 

fasilitas kredit untuk merchant e-marketplace Lazada.  Bentuk perjanjian kerja 

sama ini memungkinkan para merchant dapat mengajukan fasilitas KUR Mikro 

melalui fitur pinjaman dana yang tersedia di situs Lazada University.  Fasilitas KUR 

Mikro akan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja dan / atau investasi dalam 

mata uang rupiah tanpa jaminan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 25 juta. 

Pihak e-marketplace saat ini sudah mulai memberikan fasilitas penyaluran 

kredit mikro secara online kepada para merchant.  Fungsi e-marketplace selain 

menjadi media perdagangan elektronik adalah berperan sebagai mediator dalam 

menyalurkan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan mitra yaitu bank, leasing 

(perusahaan pembiayaan) maupun perusahaan teknologi finansial (peer to peer 

lending).  Situs e-marketplace di samping menampilkan informasi produk belanja 

kepada pembeli online juga menawarkan produk kredit kepada merchant.   

Jika pada kegiatan jual beli barang online e-marketplace terlibat dalam 

transaksi dengan memberikan layanan escrow atau rekening pihak ketiga untuk 

menjamin keamanan transaksi, maka pada pengajuan kredit online peran e-

marketplace hanya sebatas menyalurkan aplikasi merchant kepada lembaga 

keuangan mitra.  E-marketplace dapat memberikan informasi / data terkait 

transaksi online dari merchant yang bersangkutan apabila dibutuhkan oleh 

lembaga keuangan mitra.  Saat ini fungsi ini masih sebatas fitur atau fasilitas 

tambahan bagi merchant e-marketplace yang membutuhkan pinjaman dalam 

rangka mengembangkan usaha. 
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Sumber:  Tokopedia (https://www.tokopedia.com/mitra-toppers/), Bukalapak (https:// www. 

bukalapak.com/bukamodal), Lazada (https://pages.lazada.co.id), Matahari Mall 

(https://super. mataharimall.com/partnership/) 

Gambar 2  Perbandingan skema belanja online dan pengajuan kredit online melalui 

e-marketplace 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Pengembangan program pembiayaan akan membantu usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan modal, namun hal tersebut 

masih belum cukup tanpa upaya membangun kesadaran untuk memastikan daya 

serap UMKM (AT Kearney 2015).  Faktor yang menjadi penyebab kurangnya 

serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selain terbatasnya aksesibilitas keuangan 

adalah belum terukurnya intensi UMKM dalam mengakses pembiayaan eksternal.  

Penyaluran KUR melalui e-marketplace yang dianggap sebagai salah satu solusi 

dalam mengatasi terbatasnya aksesibilitas keuangan sejauh ini belum diketahui 

efektifitasnya karena penyaluran kredit mikro secara online belum didata secara 

khusus.  Data merchant yang mengajukan kredit baik dari e-marketplace maupun 

lembaga keuangan hanya terbatas pada penggunaan internal masing-masing pihak 

sehinga belum pernah dilakukan evaluasi umum terhadap total nilai kredit yang 

sudah disalurkan selama ini.  Penelitian terhadap merchant atau seller online juga 

belum pernah dilakukan sehingga intensi pengajuan kredit secara online belum 

pernah diukur, padahal informasi tersebut sangat penting bagi pemerintah terkait 

rencana menyalurkan KUR lewat media e-commerce. 

Menurut Kotler dan Keller (2016) pemasaran suatu produk tidak hanya 

bertujuan memenuhi kebutuhan saja, tapi juga memenuhi keinginan konsumen.  

Keinginan atau intensi konsumen merupakan hal yang perlu diperhatikan lembaga 

keuangan, terlebih dengan adanya indikasi rendahnya intensi UMKM dalam 

mengajukan kredit.  Penyebab rendahnya intensi mengajukan kredit mikro 

berdasarkan kajian Kajehtiran et al. (2016) adalah persepsi tidak adanya manfaat 

https://www.tokopedia.com/
https://super/
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dan persepsi beratnya persyaratan kredit.  Penelitian Thaker et al. (2016) tentang 

model investasi usaha mikro wakaf tunai sebagai sumber pembiayaan mikro di 

Malaysia masih terkendala sikap dan norma subyektif terhadap persyaratan kredit 

yang sulit dipenuhi.  Kajian Makpotche et al. (2015) tentang kultur usaha mikro di 

Benin dan Mauritania menunjukan bahwa faktor kerahasiaan dan konservatisme 

berpengaruh negatif terhadap intensi untuk meminjam ke perbankan.  Selanjutnya 

menurut hasil penelitian Hassman et al. (2013), pemilik usaha mikro kurang 

mendapat informasi terkait kredit mikro dan tidak memiliki pengetahuan tentang 

bentuk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta bagaimana dan 

kemana mengajukannya. 

Kajian dengan topik e-commerce umumnya membahas tentang pembelian 

online baik yang berkaitan dengan aspek demografi (Thamizhvanan dan Xavier 

2012, Jadhav dan Khanna 2017, Ashari et al. 2017 serta Ansari dan Farooqi 2017) 

maupun dengan teori intensi yang mengaplikasikan TAM (Lin et al. 2010, Turan 

2012, Lesmono 2015, Jamshidi dan Hussin 2016, Dachyar dan Banjarnahor 2017 

dan Natarajan et al. 2017).  Kajian yang mengulas dari sisi merchant umumnya 

membahas penerapan e-commerce pada UMKM (Ramdansyah dan Taufik 2017, 

Mohamed et al. 2018, Lesmono 2015).  Penelitian dengan topik pengajuan kredit 

selama ini belum ada yang mengkaitkan dengan teknologi online dan umumnya 

menerapkan teori intensi TPB (Abdullah dan Wahab 2015, Makpotche et al. 2015, 

Brizi et al. 2016, Kajenthiran et al. 2016 dan Tolba et al. 2016).  Demikian juga 

dengan C-TAM-TPB yang diaplikasi pada penerapan teknologi online  

(Aboelmaged 2009, Lu et al. 2010, Scanell et al. 2011, Hsiao dan Tang 2013, Lin 

2014, Dahiya dan Gayatri 2017 dan Dakduk et al. 2017), belum pernah ada yang 

membahas tentang pengajuan kredit secara online.  Selanjutnya kajian teori intensi 

yang memasukan variabel bauran pemasaran umumnya lebih banyak membahas 

variabel sikap saja (Lin et al. 2010, Dolatabadi et al. 2012, Mosavi et al. 2012) 

Kategori kebaruan penelitian ini adalah tinjauan integratif yang mengambil 

bentuk makalah konseptual dengan proposisi yang mengintegrasikan penelitan 

sebelumnya dengan metode baru.  Proposisi tersebut mengidentifikasi peluang 

penelitian empris baru yang belum diidentifikasi sebelumnya (Ladik dan Stewart 

2008).  Kajian spesifik pada merchant atau pebisnis online terutama yang berkaitan 

dengan teori intensi sejauh ini belum ditemukan. Kajian terdahulu yang membahas 

tentang pengajuan kredit mikro bagi merchant di e-marketplace juga belum ada.  

Kajian ini berupaya menggunakan pendekatan kombinasi Theory Acceptance 

Model dan Theory Planned Behavior (C-TAM-TPB) yang dikembangkan dengan 

memasukan faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh di lapangan yaitu baruan 

pemasaran.  Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan 

model intensi merchant dalam mengajukan kredit mikro secara online. 

Penyaluran Kredit usaha Rakyat (KUR) atau kredit mikro secara online 

melalui e-marketplace diasumsikan akan lebih efektif dalam menarik intensi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengajukan kredit.  Pertanyaan 

manajemen dalam penelitian ini adalah ”Faktor-faktor apa yang memengaruhi 

intensi merchant dalam mengajukan kredit mikro secara online melalui situs e-

marketplace?”. Pertanyaan penelitian yang lebih mendetail dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana demografi dan karakteristik merchant yang berjualan melalui 

situs e-marketplace?  

2. Bagaimana hubungan demografi merchant dan karakteristik bisnis online 

terhadap intensi dalam pengajuan kredit mikro secara online? 

3. Bagaimana model intensi merchant dalam pengajuan kredit mikro secara 

online? 

4. Apakah skema pengajuan online saat ini berpengaruh terhadap intensi 

merchant e-marketplace dalam mengajukan kredit mikro? 
 
 

Tujuan Penelitian   

 

 Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor demografi dan karakteristik pebisnis online 

pada situs e-marketplace (merchant). 

2. Menganalisis hubungan faktor-faktor demografi dan karakteristik bisnis 

online dengan intensi merchant mengajukan kredit mikro secara online. 

3. Menganalisis intensi merchant dalam pengajuan online kredit mikro 

dengan mengaplikasikan model C-TAM-TPB extended.  

4. Mengembangkan skema pengajuan online kredit mikro yang dapat 

meningkatkan intensi merchant e-marketplce berdasarkan temuan 

penelitian. 

 

 

Manfaat Penelitian    

 

 Kajian mengenai intensi merchant e-marketplace mengajukan kredit secara 

online memiliki manfaat secara khusus bagi lembaga keuangan untuk mengetahui 

persepsi merchant terhadap bauran pemasaran, faktor-faktor yang menjadi 

pendorong dan pihak-pihak mana saja perlu dilibatkan dalam meningkatkan intensi 

merchant dalam mengajukan kredit mikro secara online.  Kajian ini juga secara 

umum memiliki manfaat umum bagi pemerintah untuk mendapatkan gambaran 

sistem pemberian kredit secara online yang saat ini sedang berjalan dan 

menawarkan alternatif pengembangan sistem yang lebih efektif berdasarkan 

temuan penelitian dalam rangka penyusunan mekanisme penyaluran KUR melalui 

media e-marketplace. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

 Ruang lingkup penelitian pada pebisnis online yang menjadi anggota 

Asosiasi Pebisnis Online Indonesia (APOI).  Kriteria anggota responden yang 

dipilih adalah anggota APOI telah terdaftar sebagai merchant atau telah berbisnis 

online melalui satu atau beberapa situs e-marketplace baik model business-to-

consumer (C2C) maupaun business-to-business (B2C) selama paling kurang 6 

bulan. 
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Kebaruan Penelitian     

 

Penelitian secara khusus mengaplikasikan teori intensi terhadap merchant 

di e-marketplace dalam mengajukan kredit mikro secara online.   Kebaruan dari sisi 

obyek penelitan adalah membahas e-commerce dari sisi penjual online (merchant) 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya.  Penelitian tentang e-commerce 

sebelumnya umumnya mengulas tentang belanja online atau pembeli online sebagai 

obyek penelitian.  Kebaruan penelitian dari sisi teori adalah memasukan faktor 

bauran pemasaran sebagai batasan persepsi dalam teori intensi Combined Theory 

Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior (C-TAM-TPB).  Kebaruan dari 

sisi aplikasi adalah pengajuan kredit secara online dengan media platform e-

marketplace dimana penelitian sebelumnya umumnya baru membahas pengajuan 

kredit secara konvensional.  Kebaruan penelitan atau research gap dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu dapat disampaikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Kebaruan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

No Peneliti Topik Teori Intensi Responden  

1. Turan (2012), Lesmono 

(2015), Jamshidi dan 

Hussin (2016), Dachyar 

dan Banjarnahor (2017), 
Natarajan et al. (2017). 

Adopsi e-commerce 

dalam belanja online, 

pengembangan usaha, 

layanan perbankan  

TAM, TPB Karyawan dan 

mahasiswa, 

UMKM, 

nasabah bank, 
konsumen 

online 

2. Abdullah dan Wahab 

(2015), Makpotche  et al. 

(2015), Brizi et al. (2016), 

Tolba et al. (2016), 

Kajenthiran et al. (2016). 

Pengajuan kredit secara 

konvesional 

TPB Karyawan, 

wirausaha, 

manager, 

UMKM, 

generasi 

muda. 

3. Lin et al. (2010), Ferdous 

(2010), Dolatabadi et al. 

(2012), Mosavi et al. 

(2012), Ye dan Zhang 

(2014), Mbengo dan Phiri 
(2015), Dahiya dan 

Gayatri (2017).   

Faktor pemasaran dalam 

teori intensi 

TAM, TPB,  

C-TAM-TPB 

Konsumen 

online, 

manajer, 

karyawan, 

mahasiswa, 
pembeli 

online, 

masyarakat 

4. Karambut (2019) Model pengajuan kredit 

mikro secara online 

dengan memasukan 

faktor bauran pemasaran 

C-TAM-TPB 

extended 

Marketing 

Mix 

Merchant atau 

penjual online 

di platform e-

marketplace 

 
Penelitian ini memberikan gambaran model intensi pengajuan kredit secara 

online berdasarkan temuan / hasil analisis tabulasi silang dan analisis Structured 

Equation Model (SEM), yaitu faktor-faktor demografi merchant dan krakteristik 

bisnis online yang signifikan berhubungan dengan intensi dan kontruk / variabel 

laten yang signifikan berpengaruh terhadap intensi merchant dalam pengajuan 

online kredit mikro.  Kajian ini selanjutnya memberikan kebaruan dalam penerapan 

di lapangan dengan melakukan pengembangan terhadap sistem pengajuan kredit 

secara online berdasarkan temuan penelitian dan Focus Group Discussion (FGD) 

dengan pakar / manajemen lembaga keuangan.   
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