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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Kemajuan bidang teknologi memicu sektor keuangan untuk dapat membuat 

layanan keuangan modern menggunaan sistem elektronik. Financial Technology 
atau fintech merupakan salah satu inovasi bisnis yang mengadopsi teknologi untuk 
dapat memberikan solusi keuangan (Arner et al. 2015). Secara global, pencapaian 
adopsi fintech pada tahun 2015 sebesar 16 persen, tahun 2017 naik sebesar 33 
persen, dan tahun 2019 meningkat secara masif menjadi 64 persen (Ernst & Young 
2019). Penggunaan fintech memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas 
hidup dengan berbagai kemudahan (Zavolokina et al. 2016). Perkembangan fintech 
di Indonesia terbagi dalam beberapa model bisnis yaitu Peer-To-Peer Lending (P2P 
lending), Payments, Market Provisioning, Crowdfunding Equity, Wealth 
Management, Insurance, Analytics & AI, dan lainnya. Pesatnya perkembangan 
fintech di Indonesia tergambarkan pada dua model bisnis layanan keuangan modern 
jenis pendanaan (P2P lending) yaitu sebesar 40 persen dan pembayaran (payments) 
sebesar 34 persen (Gambar 1). Saat ini, P2P lending yang terdaftar hingga bulan 
Mei tahun 2020 mencapai 161 penyelenggara dan 33 diantaranya sudah berizin baik 
konvensional maupun syariah (OJK 2020). 
 

 
(Sumber: AFTECH 2019) 

Gambar 1 Data pertumbuhan fintech di Indonesia 
 

P2P lending didefinisikan sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis 
teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya pertemuan tidak langsung 
antara investor dengan peminjam dan telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam 
uang berbasis teknologi informasi. P2P lending berperan sebagai media alternatif 
investasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat  melakukan 
diversifikasi portofolio investasi. Investor dapat mengembangkan investasinya di 
P2P lending dengan mekanisme pemberian pinjaman kepada peminjam. P2P 
lending juga membuka peluang untuk memberikan solusi kepada peminjam tertentu 
yang memiliki keterbatasan jaminan aset dan akses pinjaman bank konvensional 
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(unbankable) sedangkan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya 
(PWC 2019). Salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 
yang memiliki akses terbatas pada pembiayaan atau pemodalan terutama kredit dari 
lembaga keuangan formal (Darwin 2018). Bank Indonesia dan Lembaga 
Pengembangan Perbankan Indonesia (2015) mengemukakan bahwa sebesar 60 – 70 
persen pelaku UMKM masih belum memiliki akses pembiayaan perbankan untuk 
modal usaha, sementara UMKM memiliki peran yang cukup besar terhadap 
perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi saat ini 
memberikan stimulus bagi layanan keuangan non-bank seperti P2P lending yang 
memiliki solusi pemodalan usaha berupa layanan pinjaman secara online dengan 
proses pinjaman cepat dan tanpa agunan dibandingkan perbankan (Diana 2019). 

Antusiasme yang positif dari masyarakat terhadap penggunaan P2P lending 
terlihat dari semakin bertambahnya jumlah investor dan peminjam dari tahun ke 
tahun (Tabel 1). Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah 
investor dengan peminjam. Aktivitas di platform P2P lending bergantung pada 
permohonan pinjaman oleh peminjam dan kegiatan pendanaan oleh investor. Tanpa 
adanya investor yang menginvestasikan sebagian uangnya maka peminjam 
dimungkinkan tidak mendapatkan pinjaman modal yang diharapkan. Sejalan 
dengan hal tersebut, masih terdapat platform P2P lending yang belum dapat 
memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dana untuk peminjam hingga batas waktu 
pendanaan yang telah ditentukan (Puteri et al. 2019). 

 
Tabel 1  Akumulasi jumlah investor dan peminjam di P2P lending Indonesia 

Deskripsi 2018 2019         Maret 2020 
Jumlah investor 207.507 605.935 640.233 
Jumlah peminjam 4.359.448 18.569.123 24.157.567 

Sumber: Statistik Fintech Lending (OJK 2020) 
 
Saat ini, generasi milenial menjadi komunitas usia produktif yang diharapkan 

sudah mandiri secara finansial. Usia produktif masyarakat Indonesia berada di 
antara usia 15 sampai 64 tahun (BPS 2020). Menurut Howe dan Strauss (2000), 
milenial merupakan individu yang dikategorikan lahir pada tahun 1982 sampai 
tahun 2000. Generasi milenial sering dicirikan sebagai generasi yang nyaman, 
percaya diri, optimis, dan ada kemauan untuk mengambil risiko terhadap 
penggunaan teknologi khususnya teknologi keuangan (Leon 2018; Ichwan dan 
Kasri 2019; Diana dan Leon 2020). Hasil riset Jakpat (2018)1 mengungkapkan 
bahwa 80 persen generasi milenial menyukai produk-produk investasi yang 
cenderung didapatkan secara konvensional seperti emas, deposito, properti, saham, 
reksadana, foreign currency, dan obligasi. Hal tersebut dibuktikan dari rata-rata 
sebesar 81 persen milenial membeli produk investasi melalui bank, namun terdapat 
11 persen milenial memiliki kecenderungan untuk membeli produk-produk 
investasi melalui platform fintech selain dari platform e-commerce, perusahaan 
sekuritas baik swasta maupun milik negara, dan toko emas (Gambar 2).  

 
                                                

1 Jakpat. 2018. Indonesian millennials investment trend 2018 – survey report. [Internet]. [diacu 2020 Desember 18]. 
Tersedia dari: https://jakpat.net/indonesian-millennials-investment-trend-2018-survey-report/. 
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(Sumber: Jakpat 2018) 

Gambar 2 Persentase perbandingan tempat untuk membeli produk investasi 
 

Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat kecenderungan untuk 
membeli produk investasi melalui fintech, e-commerce, atau berbagai platform 
digital mulai terlihat di tahun 2020. Menurut survei DailySocial (2020)2  pada 
beberapa bulan terakhir ini usia 18 sampai dengan 55 tahun telah memiliki 
kesadaran untuk melakukan investasi melalui platform digital dan diantaranya 
merupakan generasi milenial. Jenis investasi yang dipilih untuk diinvestasikan 
melalui platform digital diantaranya reksadana, emas, saham, P2P lending, equity 
crowdfunding, dan lainnya. Masing-masing jenis investasi memiliki beberapa 
platform dengan urutan tiga teratas yang paling banyak digunakan (Gambar 3). 
Berdasarkan hasil riset dapat disimpulkan bahwa Tokopedia Emas merupakan e-
commerce yang digunakan untuk membeli emas (44%), Koinworks merupakan 
fintech P2P lending yang digunakan untuk investasi jenis pendanaan (44%), Santara 
merupakan fintech yang digunakan untuk investasi jenis crowdfunding (50%), Bibit 
merupakan platform digital yang digunakan untuk membeli reksadana (33%), dan 
Stockbit merupakan platform digital yang digunakan untuk membeli saham (30%).  

Dikutip dari DailySocial (2020) bahwa sebanyak 67 persen yang berasal dari 
usia generasi milenial memilih untuk berinvestasi melalui reksadana; 62,7 persen 
berinvestasi emas; 44,5 persen berinvestasi saham; 16,3 persen berinvestasi di 
platform P2P lending; 10,5 persen berinvestasi di properti; 6,7 persen berinvestasi 
di equity crowfunding; 2,4 persen di tempat lainnya. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa masih terdapat potensi lebih bagi platform P2P lending untuk dapat bersaing 
sebagai alternatif investasi.  Selanjutnya, P2P lending sebagai layanan keuangan 
yang dinilai dapat menjadi alternatif investasi jenis pendanaan memiliki risiko atas 
potensi perilaku yang tidak menguntungkan dari penyelenggara ataupun peminjam 
(Chen et al. 2014). Penelitian Lim et al. (2016) menyimpulkan bahwa kesediaan 
individu dalam menerima risiko akan meningkatkan niat untuk melakukan investasi. 
Lebih lanjut, penelitian Yang dan Lee (2016) membuktikan bahwa trust terhadap 
suatu platform keuangan memiliki pengaruh pada niat berinvestasi. Membangun 
trust pada fasilitas transaksi menjadi salah satu bentuk untuk mengurangi perceived 

                                                
2 DailySocial. 2020. Survei Awarness Penggunaan Platform Digital untuk Investasi [Internet]. [Diakses pada 18 

Januari 2020]. Tersedia dari: https://dailysocial.id/post/survei-dailysocial-populix-investasi-reksa-dana-
terpopuler-indonesia-2020.  
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risk pengguna (Zhou 2011). Anggapan tersebut disimpulkan pada hasil penelitian 
Al-Jabri (2015) yang membuktikan bahwa trust memiliki hubungan negatif yang 
signifikan terhadap perceived risk dalam penggunaan layanan keuangan. Ketika 
trust individu terhadap layanan keuangan meningkat cenderung akan merasakan 
lebih sedikit risiko saat melakukan transaksi online (Kim et al. 2008). Pada 
akhirnya, trust akan memengaruhi niat dan perilaku investor selanjutnya di platform 
P2P lending (McKnight dan Chervany 2001).  
 

 
(Sumber: DailySocial 2020) 

Gambar 3 Perbandingan pemilihan produk investasi melalui e-commerce, fintech 
                  dan platform digital lainnya  

 
Sehubungan dengan literasi, kemudahan dalam mengakses platform P2P 

lending telah memberikan kontribusi untuk mendorong peningkatan inklusi 
keuangan hingga mencapai 76,19 persen. Namun, peningkatan tersebut tidak 
disertai dengan persentase indeks financial literacy yang masih 38,03 persen (OJK 
2019). Financial literacy secara umum diartikan sebagai tingkat pengetahuan, sikap, 
dan perilaku terhadap pengambilan keputusan keuangan. Tidak menutup 
kemungkinan bahwa financial literacy memiliki efek yang besar pada tingkat 
perceived risk investor (Sachse et al. 2012). Penelitian Aren dan Zengin (2016) 
mengemukakan bahwa financial literacy memiliki hubungan signifikan terhadap 
perceived risk investor yang kemudian akan memengaruhi preferensi dalam 
berinvestasi.  

Trust pada suatu layanan keuangan dipersepsikan ketika layanan tersebut 
dapat memberikan keuntungan yang lebih bermanfaat bagi pengguna dibandingkan 
dengan layanan keuangan lainnya. Penelitian Kim et al. (2009) membuktikan 
bahwa relative advantage yang terdapat pada layanan keuangan tersebut dapat 
memengaruhi trust terhadap niat untuk menggunakannya. Platform P2P lending 
dinilai populer karena dianggap memiliki memiliki relative advantage yang tidak 
bisa didapatkan pada produk perbankan maupun layanan keuangan non-bank 
lainnya. Keuntungan tersebut diantaranya investasi  yang lebih baik bagi investor, 
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memberikan persepsi jasa keuangan dengan nilai sosial dan tanggung jawab yang 
lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional dalam mendukung 
perkembangan bisnis serta menawarkan kemudahan proses, kualitas, dan kecepatan 
layanan (Yang dan Lee 2016).  

Semakin banyak jumlah penyelenggara yang terdaftar dan berizin secara legal 
di OJK memberikan banyak pilihan platform dengan tingkat reputasi yang berbeda. 
Perceived reputation mengacu pada persepsi pengguna terhadap mekanisme 
platform yang secara efektif dapat memfasilitasi ketertarikan investor untuk 
berinvestasi (Shi et al. 2019). Reputasi yang positif dapat menunjukkan trust 
individu sekaligus mengantisipasi perceived risk pada layanan keuangan (Ong dan 
Chan 2016). Penelitian Li et al. (2016) menyimpulkan bahwa perceived reputation 
merupakan faktor kunci yang dapat memengaruhi trust dan perceived risk investor 
secara nyata pada platform P2P lending untuk berinvestasi khususnya di China. 
Ketika investor berniat untuk melakukan investasi, eksistensi suatu informasi yang 
diberikan oleh platform P2P lending menjadi sangat penting bagi investor untuk 
dapat mempercayai bahwa platform telah melakukan verifikasi permohonan 
pinjaman yang berkualitas. Perceived Information quality mengacu pada persepsi 
dari investor dalam mengakses kelengkapan dan keakuratan informasi yang 
diberikan platform P2P lending (Zhang et al. 2014). Penelitian Chen et al. (2015) 
menyimpulkan bahwa perceived information quality menjadi salah satu faktor yang 
dapat memengaruhi trust dan perceived risk investor saat memiliki niat untuk 
berinvestasi di P2P lending. Adanya kekhawatiran akan hilangnya kontrol privasi 
dan keamanan bertransaksi secara online memengaruhi keraguan dalam 
menggunakan layanan keuangan berbasis online. Kehadiran mekanisme structural 
assurance atau jaminan struktur teknologi dan perlindungan hukum bertindak untuk 
memitigasi risiko dan meningkatkan trust investor dalam melakukan transaksi 
keuangan secara online (Bock et al. 2012). Penelitian Wang et al. (2014) 
menyimpulkan bahwa perceived structural assurance merupakan salah satu faktor 
yang secara simultan dapat memengaruhi trust dan perceived risk investor terhadap 
penggunaan P2P lending dalam transaksi investasi di China.  

Memahami sikap calon investor khususnya generasi milenial terhadap 
penggunaan platform P2P lending dibutuhkan untuk mengetahui cara 
meningkatkan investment intention dengan mekanisme pemberian pinjaman, 
sehingga kesenjangan jumlah investor dengan peminjam dapat diminimalisir 
dengan adanya investor potensial yang memiliki niat berinvestasi di platform P2P 
lending. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi investment intention di 
platform P2P lending dari dua perspektif yaitu trust dan perceived risk. Terdiri dari 
lima faktor yang diambil pada studi sebelumnya tentang berbagai aspek yang dapat 
memengaruhi trust dan perceived risk serta implikasinya terhadap investment 
intention. 

1.2 Rumusan Masalah 
Akumulasi jumlah investor dan peminjam yang tercatat pada statistik fintech 

lending OJK tahun 2020 mengalami peningkatan. Distribusi peningkatan jumlah 
investor dan peminjam berdasarkan daerah pada periode triwulan-1 (Januari-Maret) 
tahun 2020 di platform P2P lending Indonesia ditunjukkan pada Tabel 2. 
Antusiasme yang positif dalam penggunaan platform P2P lending terlihat pada 
jumlah investor dan peminjam tahun 2020 yang masih mengalami peningkatan.  
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Tabel 2 Distribusi peningkatan jumlah investor dan peminjam triwulan-1 

Deskripsi Januari 2020 Februari 2020 Maret 2020 
Jumlah Investor       

• Jawa 508.014 520.172 528.441 
• Luar Jawa 104.205 106.021 107.966 
• Luar Negeri  3.781 3.810 3.826 

Total 616.000 630.003 640.233 
Jumlah peminjam    

• Jawa 16.943.440 18.403.371 19.865.254 
• Luar Jawa 3.553.727 3.907.082 4.292.313 

Total 20.497.167 22.327.795 24.157.567 
Sumber: Statistik Fintech Lending OJK (2020) 
 

Peminjam tidak dapat memenuhi kebutuhan dana yang dipinjamnya apabila 
tidak ada investor yang berniat untuk menginvestasikan sebagian dananya atau 
memberikan pinjaman. Sementara, peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi 
dengan peningkatan persentase pertumbuhan volume penyaluran pinjaman dalam 
periode yang sama ditahun yang berbeda. Perbandingan persentase pertumbuhan 
volume penyaluran pinjaman yang disalurkan pada periode keuangan triwulan-1 
yaitu Januari, Februari, dan Maret tahun 2019 dan 2020 disajikan pada Gambar 4. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penyaluran pinjaman sampai 
dengan Maret 2020 mengalami penurunan hingga 7,5 persen dan bernilai lebih 
rendah dibandingkan tahun 2019 yang telah mencapai lebih dari 10 persen. 
 

 
Sumber: Statistik Fintech Lending OJK (2020) (data diolah) 

Gambar 4 Persentase penyaluran pinjaman periode triwulan-1 2019 dan 2020 

Masih terdapat platform P2P lending yang terlihat masih belum dapat 
memenuhi kebutuhan penyaluran dana peminjam secara tepat waktu sedangkan 
peminjam di platform P2P lending memiliki keterkaitan yang erat dengan investor 
untuk dapat menginvestasikan sebagian dananya kepada peminjam yang 
membutuhkan dana. Berdasarkan hasil survei DailySocial (2020) kesadaran untuk 
menggunakan platform digital ataupun fintech dalam melakukan investasi 
berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini di tahun 2020. Sementara platform 
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P2P lending merupakan fintech yang baru digunakan oleh 16,3 persen milenial. 
Oleh karena itu, masih terdapat potensi dan peluang yang dapat diambil oleh 
penyelenggara untuk dapat meningkatkan jumlah investor baru khususnya generasi 
milenial.  

Analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi trust dan perceived risk pada 
calon investor terhadap niat berinvestasi di P2P lending diperlukan untuk dapat 
meningkatkan jumlah investor dan secara langsung akan memengaruhi 
pertumbuhan volume penyaluran pinjaman. Berdasarkan permasalahan yang 
diuraikan di atas, maka pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh trust dan perceived risk terhadap niat berinvestasi di 

platform P2P lending sebagai media alternatif? 
2. Bagaimana pengaruh relative advantage, perceived reputation, perceived 

structural assurance, dan perceived information quality terhadap trust di 
platform P2P lending? 

3. Bagaimana pengaruh financial literacy, perceived reputation, perceived 
structural assurance, perceived information quality, dan trust terhadap 
perceived risk di platfrom P2P Lending? 

4. Bagaimana implikasi manajerial untuk meningkatkan penggunaan platform 
P2P lending sebagai media alternatif berinvestasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh faktor trust dan perceived risk terhadap niat 
berinvestasi menggunakan platform P2P lending.  

2. Menganalisis pengaruh relative advantage, perceived reputation, perceived 
structural assurance, dan perceived information quality terhadap trust di 
platform P2P lending. 

3. Menganalisis pengaruh financial literacy, perceived reputation, perceived 
structural assurance, perceived information quality, dan trust terhadap 
perceived risk di platfrom P2P lending. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk meningkatkan penggunaan platform 
P2P lending sebagai media alternatif berinvestasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi penyelenggara P2P: hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
penyelenggara mengidentifikasi niat investor berinvestasi di platform P2P 
lending sehingga dapat meningkatkan jumlah investor dan volume penyaluran 
pendanaan.  

2. Bagi akademisi: diharapkan dapat menjadi acuan mengenai faktor-faktor yang 
dapat memengaruhi niat berinvestasi di P2P lending bagi calon investor. 

3. Bagi pemerintah: diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah untuk 
mengambil kebijakan terkait P2P lending dalam hal perlindungan serta 
keamanan pengguna. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada masyarakat Indonesia khususnya 

generasi milenial (lahir antara tahun 1982 dan 2000) dan belum pernah menjadi 
investor di platform P2P lending. Platform P2P lending yang dikaji pada penelitian 
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ini merupakan P2P lending secara umum. Sementara, fokus penelitian ini ditujukan 
pada faktor-faktor terpilih seperti financial literacy, relative advantage, perceived 
reputation, perceived structural assurance, perceived information quality yang 
dapat memengaruhi trust dan perceived risk serta implikasinya terhadap investment 
intention di platform P2P lending. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




