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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang cepat telah membawa masyarakat ke dalam 

fenomena baru yang merubah secara drastis platform bisnis atau yang dikenal 

sebagai “disruption”. Tidak terkecuali dengan industri keuangan global, 

perkembangan financial technology (fintech) selama beberapa tahun ini 

berkembang sangat pesat dan memberikan cara baru dalam mengakses produk-

produk finansial. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh KPMG pada 2019 yang lalu, 

total nilai investasi fintech global selama tahun 2019 tercatat sebesar USD 135,7 

milyar. Sedangkan untuk tingkat adopsi penggunaan fintech global masih 

didominasi oleh Cina dan India dengan persentase sebesar 87 persen, diikuti oleh 

Rusia dan Afrika Selatan sebesar 82 persen (EY Report, 2019). Perkembangan 

fintech global ini tentunya juga akan mempengaruhi kondisi jasa finansial saat ini 

di Indonesia.  

Fintech sebagai suatu inovasi pada industri jasa keuangan telah berkembang 

sangat pesat di Indonesia. Hal ini terlihat dari data yang dicatat oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK)  dimana pada periode 2006-2007 pertumbuhan fintech nasional 

tercatat sebesar 7 %, dan pada tahun 2017 berkembang sebesar 78 % dengan jumlah 

perusahaan tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, serta total nilai transaksi sebesar 

Rp 202,77 triliun (ojk.go.id, 2019). Menurut OJK fintech di Indonesia 

dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital 

yang dioperasikan Lembaga Keuangan seperti Mandiri Online (milik Bank 

http://www.ojk.go.id/
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Mandiri), dan fintech 3.0 untuk startup teknologi yang mempunyai produk dan jasa 

inovasi keuangan. Sedangkan secara global, menurut Financial Stability Board 

(FSB), fintech dibagi berdasarkan 4 kategori inovasinya, yaitu (1) fintech payment, 

clearing, dan settlement, yang memberikan layanan sistem pembayaran; (2) fintech 

e-aggregator, yang mengumpulkan dan mengolah data financial untuk keputusan 

keuangan; (3) fintech manajemen risiko dan investasi, yang memberikan layanan 

perencanaan keuangan dan asuransi; dan (4) fintech peer to peer lending, yang 

mempertemukan antara investor (pemilik dana) dengan para pencari pinjaman 

(kreditur) dalam satu platform (cnbcindonesia.com, 2018).   

Peer to Peer Lending (P2PL) sebagai sebuah inovasi baru dalam dunia 

keuangan memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan taraf inklusi 

keuangan masyarakat Indonesia. Menurut laporan Asosiasi Fintech Indonesia, 

terdapat 49 juta UKM yang belum memiliki akses ke jasa keuangan di Indonesia 

pada tahun 2016, hal tersebut dikarenakan dibutuhkannya agunan untuk 

memperoleh pinjaman (kompas.com, 2016). Melalui fintech, khususnya P2PL, 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara online menggunakan 

smartphone secara mudah dan cepat. Agunan yang menjadi keterbatasan dalam 

perbankan kini dapat teratasi cukup dengan mengisi data pribadi dan melakukan 

verifikasi secara online melalui aplikasi. Besarnya jumlah pengguna smartphone di 

Indonesia, memungkinkan P2PL untuk menjangkau masyarakat hingga ke seluruh 

daerah.  

Saat ini P2PL di Indonesia dikembangkan melalui platform aplikasi sehingga 

dapat diakses oleh konsumen melalui smartphone. P2PL sudah hadir di Indonesia 
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sejak tahun 2017 dengan aplikasi Danamas. Terdapat lima pemain besar dalam 

pasar P2PL yaitu Koinworks, Amartha, Investree, Modalku dan Modal Rakyat. 

Umumnya P2PL bermulai dari bisnis startup yang nanti berkembang dan dapat 

menarik investasi. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 160 P2PL yang sudah 

terdaftar di OJK. Dengan demikian P2PL harus berkompetisi untuk mendapatkan 

konsumen dan dengan demikian dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Strategi 

untuk bersaing yang berpusat pada konsumen (customer centric) akan 

membutuhkan data langsung dari konsumen. Hal ini memerlukan upaya untuk 

melakukan survei dan penelitian yang dapat menggambarkan aspirasi konsumen 

P2PL.   

Fenomena pertama yang dihadapi P2PL dapat dilihat dari sisi outstanding 

pinjaman, yang mana hingga Februari 2020 tercatat total sebesar Rp 14,50 triliun 

atau naik sebesar 105,58% YoY. Angka tersebut lebih tinggi dibanding dengan data 

2 tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 jumlah outstanding pinjaman P2PL 

berjumlah Rp 13,6 triliun (naik 160,84% YoY), dan pada tahun 2018 sejumlah Rp 

5,04 triliun (naik 617,71% YoY).     
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Gambar 1.1 Perkembangan Outstanding Pinjaman Peer to Peer Lending di Indonesia 

Sumber: OJK (2020) 

Dari fenomena Gambar 1.1 terjadi peningkatan outstanding pinjaman secara 

signifikan, hal ini diharapkan akan terus meningkat di tahun-tahun yang akan 

datang apabila perspektif postif konsumen pada aplikasi P2PL terus meningkat 

Fenomena kedua pada P2PL dilihat dari meningkatnya jumlah pinjaman yang 

ternyata diikuti pula oleh menurunnya tingkat pengembalian pinjaman. Hal ini 

terlihat dari angka persentase tingkat keberhasilan 90 hari (TKB 90), yaitu suatu 

ukuran tingkat keberhasilan dari penyelenggaraan P2PL dalam penyelesaian 

kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal jatuh 

tempo. Menurut data OJK per desember 2018, TKB 90 P2PL tercatat sebesar 

98,55%, kemudian turun menjadi 96,35% per Desember 2020, dan turun kembali 

menjadi 96,08%per Februari 2020.  
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Gambar 1.2 Perkembangan Persentase Tingkat Keberhasilan 90 Hari  

Peer to Peer Lending di Indonesia 

Sumber: OJK (2020) 

Dari fenomena Gambar 1.2 bila konsumen merasa pinjaman melalui 

aplikasi P2PL dapat mempunyai risiko pengembalian yang rendah hal tersebut akan 

mempengaruhi persepsi positif konsumen terhadap aplikasi P2PL. 

 Fenomena ketiga dari P2PL dilihat dari kemudahan dalam proses pengajuan 

pinjaman uang pada aplikasi P2PL yang tanpa agunan dan proses pencairan dana 

yang lebih cepat, hal menghasilkan kompensasi dalam bentuk tingkat suku bunga 

yang lebih tinggi dibandingkan jasa perbankan atau multifinance. Hal tersebut 

menjadi sangat wajar mengingat risiko P2PL yang lebih besar dan aturan yang lebih 

longgar. Berdasarkan laporan cnnindonesia.com pada tahun 2019, bunga pinjaman 

online dapat berkisar sekitar 24% per bulan, berbeda jauh dengan bunga jasa 

perbankan seperti kartu kredit yang nilai bunganya 2,25% per bulan, dan kredit 

tanpa agunan (KTA) yang nilainya rata-rata 1 – 2% per bulan, atau kredit kendaraan 

bermotor dari multifinance yang nilai nya rata-rata 0,5% perbulan. Besarnya suku 

bunga P2PL secara otomatis meningkatkan risiko gagal bayar pada konsumen. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Bunga Pinjaman Fintech  

No. Pemberi Pinjaman Jenis Pinjaman Bunga 

1 Fintech Pinjaman online 24% / bulan 

2 Bank umum Kartu kredit 2,25% / bulan 

3 Multifinance Kredit mobil 0,50% / bulan 

4 Bank umum KTA 1-2% / bulan 
Sumber: cnnindonesia.com (2019) 

Dari fenomena Tabel 1.1 bila konsumen merasa P2PL dapat memberikan 

manfaat ekonomis, seperti bunga yang menarik dan kemudahan-kemudahan 

lainnya dalam pembayaran yang dapat membuat pengembalian pinjaman lancar dan 

tidak terjadi gagal bayar. Hal-hal tersebut tentunya akan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap aplikasi P2PL. 

Fenomena keempat dari P2PL dilihat dari maraknya perusahaan P2PL yang 

belum terdaftar di OJK. Berdasarkan siaran pers OJK tanggal 29 April 2020, 

setidaknya terdapat 81 fintech P2PL ilegal selama bulan tersebut. Hal ini menambah 

total jumlah P2PL ilegal di Indonesia sebelumnya, yang menurut Satgas Waspada 

Investasi OJK terdapat 508 entitas P2PL ilegal sajak bulan Januari-Maret 2020. 

Maraknya P2PL ilegal dapat merugikan masyarakat dengan pengenaan bunga yang 

tinggi, jangka waktu peminjaman yang pendek, dan keamanan data pribadi berupa 

daftar kontak di handphone. Dari uraian tersebut status legal dari P2PL dapat 

menjadi faktor risiko yang di pertimbangkan oleh konsumen.  

Fenomena kelima dari P2PL dilihat dari pentingnya peranan rating dan 

komentar pengguna seputar aplikasi pada platform App Store dan Google Play 

untuk menarik minat masyarakat menggunakan layanan tersebut. Tingginya nilai 

rating aplikasi yang ditunjukan pada skor dan jumlah bintang serta banyak atau 
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tidaknya komentar negatif memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

mempengaruhi konsumen untuk menginstall dan menggunakan aplikasi P2PL.   

Tabel 1.2 Perbandingan Rating Aplikasi Peer to Peer Lending  

No. Fintech Peer to Peer 

Lending 

Rating Google 

Play 

Rating  

App Store 

1 Koinworks  4,5  4,4 

2 Amartha 3,7 3,6 

3 Modalku 3,3 4,4 

4 Investree 3,2 3,1 

5 Modal Rakyat 3,6 4,9 
Sumber: Google Play Store & Apple Store (2020) 

Data dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa konsumen akan menilai jasa 

layanan yang diberikan P2PL dan kemudian akan berbagi pengalamannya melalui 

platform digital. Bila pengalaman tersebut merupakan pengalaman yang positif 

maka akan mendorong niat konsumen untuk berbagi. Dengan demikian fenomena 

rating dapat menjadi petunjuk atau penanda yang penting tentang persepsi 

konsumen yang akan bermanfaat dalam pemasaran P2PL. 

Dari uraian kelima fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen 

akan mengevaluasi penggunaan aplikasi P2PL berdasarkan faktor-faktor tertentu. 

Faktor-faktor tersebut dalam penelitian akan menjadi variabel independen yang 

dapat memprediksi niat dari konsumen dimasa yang akan datang. Hasil evaluasi 

konsumen yang positif akan berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi tersebut 

dalam bentuk adopsi terhadap fintech dari suatu P2PL. Hal ini kemudian akan 

berlanjut pada intensi atau niat untuk merekomendasikan aplikasi tersebut pada 

rekan-rekan atau kerabatnya, hal ini menjadi metode word of mouth (WOM) yang 

efektif dalam pemasaran P2PL. Adanya peningkatan rekomendasi dari konsumen 

kepada calon konsumen baru yang potensial akan menghasilkan transaksi baru yang 
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kemudian akan meningkatkan profit perusahaan P2PL. Namun saat ini penelitian 

tentang P2PL di Indonesia masih sangat terbatas, oleh karena itu diperlukan suatu 

model penelitian baru yang mampu menganalisis Intention to Adopt sehingga 

meningkatkan pengaruh positif terhadap Intention to Recommend. 

Intention to Adopt sebagai konstruk target penelitian telah diteliti dalam 

penelitian terdahulu tentang adopsi fintech seperti penelitian oleh Rahi dan Ghani 

(2018) pada mobile banking. Pada penelitian tersebut ditemukan peranan signifikan 

intention to adopt sebagai prediktor kuat dari intention to recommend dari suatu 

produk fintech. Namun penelitian tersebut memiliki keterbatasan untuk dapat 

memprediksi bagaimana konsumen jenis fintech P2PL dapat mengadopsi aplikasi 

tersebut yang kemudian berlanjut pada intensi untuk merekomendasikannya. Oleh 

karena itu pada penelitian ini dimodifikasi dengan rujukan baru dari penelitian lain 

seperti yang dilakukan oleh Ryu (2018) yang menggunakan Variabel Legal Risk, 

Security Risk, Economic Benefit, Seamless Transaction, dan Convenience Benefit 

dalam memprediksi perilaku konsumen kaitannya dengan adopsi. Kemudian pada 

penelitian ini juga ditambahkan rujukan dari penelitian Talwar et al. (2020) yang 

menggunakan Variabel Online Service Quality, Information Quality, dan Perceived 

Uncertainty. Selanjutnya juga disertakan variabel dari penelitian Ariffin et al. 

(2018) yang menggunakan Variabel Time Risk dan Security Risk dalam 

memprediksi perilaku adopsi konsumen. Variabel-variabel dari penelitian terdahulu 

seperti dirangkum dalam tabel 1.3 dibawah ini kemudian disusun menjadi satu 

model penelitian yang baru dengan dependen variabel yaitu Intention to 

Recommend yang dimediasi oleh Intention to Adopt.  



9 

 

 

Tabel 1.3 Fokus dan Temuan Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Fokus dan  Temuan Penelitian 

1 Rahi dan Ghani 

(2018) 

- Membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen untuk mengadopsi 

penggunaan internet banking di Pakistan 

hingga akhirnya mereka memiliki keinginan 

untuk merekomendasikannya kepada orang 

lain. 

2 Lee (2009) - Makalah ini mengeksplorasi dan 

mengintegrasikan berbagai keunggulan online 

banking untuk membentuk faktor positif yang 

dinamakan perceived benefit. Selain itu, 

menggambar dari perceived risk theory, untuk 

menjelaskan niat pelanggan untuk mengadopsi 

online banking. 

3 Ghani et al. (2017) - Membahas tentang M-shopping dan M-retail 

yang dapat dilakukan oleh pelanggan melalui 

teknologi atau aplikasi tertentu. Teknologi 

yang didukung oleh platform ini seperti eBay, 

Lazada, dan Amazon di Malaysia.  

- Variabel Online Service Quality dan 

Information Quality berpengaruh positif 

signifikan  terhadapa Intention to Use. Bahwa 

penelitian ini sangat berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan, karena 

berbasis aplikasi teknologi yang melibatkan 

konsumen. Dimana hasilnya konsumen akan 

menggunakan aplikasi tersebut. 

4 Ryu (2018) - Membahas tentang penggunaan variabel 

perceived benefit dan perceived risk sebagai 

faktor yang melatarbelakangi konsumen 

dalam menggunakan fintech di Korea Selatan 

- Variabel Legal risk dan security risk secara 

positif signifikan mempengaruhi perceived 

risk. 

- Variabel Economic Benefit, Seamless 

Transaction, dan convenience benefit secara 

positif berpengaruh signifikan terhadap 

perceived benefit. 

5 Talwar et al. (2020) - Membahas tentang penggunaan variabel 

Online Service Quality, Information Quality 

dan Perceived Uncertainty untuk kelanjutan  
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Tabel 1.3 Fokus dan Temuan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Fokus dan  Temuan Penelitian 

  pembayaran dimana digunakan pendekatan 

memahami perilaku konsumen di India Utara. 

- Variabel Online Service Quality dan 

Information Quality berpengaruh positif 

signifikan terhadap Intention to Adopt, 

sedangkan variabel Perceived Uncertainty 

berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Intention to Adopt. 

6 Ariffin et al. 

(2018) 

 

-  Membahas tentang penggunaan variabel Time 

Risk dalam menggunakan e-commerce 

sehingga menimbulkan purchase intention 

yang berulang pada konsumen di Malaysia. 

- Variabel Time Risk yang secara positif 

signifikan mempengaruhi Perceived Risk. 

Dikarenakan dalam penelitian membentuk 

model baru dimana seluruh variabel Risk 

dimasukan ke perceived risk yang 

mempengaruhi secara keseluruhan purchase 

intention. 
Sumber: Data Hasil Olahan Penelitian (2020) 

 

Posisi penelitian ini adalah mengajukan model penelitian baru, yang 

dimodifikasi dari penelitian terdahulu (Lee, 2009., Ghani, et al., 2017., Ryu, 2018., 

Talwar, et al., 2020., Ariffin, et al., 2018.,) dengan Independent Variable yaitu 

Economic Benefit, Seamless Transaction Benefit, Convenience Benefit, Legal Risk, 

Security Risk, Time Risk, Online Service Risk, Perceived Uncertainty, dan 

Information Quality. Serta menggunakan variabel Intention to Adopt sebagai 

variabel intervening, kemudian variabel Intention to Recommend sebagai dependent 

variable. Model penelitian ini akan diuji empiris pada konsumen P2PL di Jakarta 

dan sekitarnya (Jabodetabek) yang sudah pernah mengunduh dan menggunakan 

aplikasi P2PL selama kurun waktu satu tahun terakhir (2019-2020). Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis khususnya pada 

adopsi produk fintech dan implikasi manajerial pada pengembang aplikasi fintech. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari fenomena-fenomena dan rujukan dari penelitian-

penelitian sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini disusun dalam 

bentuk pertanyaan penelitian (research question) dengan uraian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif Economic Benefit terhadap Intention to 

Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif Seamless Transaction Benefit terhadap 

Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif Convenience Benefit terhadap Intention to 

Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 

4. Apakah terdapat pengaruh negatif Legal Risk terhadap Intention to Adopt 

aplikasi Peer to Peer Lending? 

5. Apakah terdapat pengaruh negatif Security Risk terhadap Intention to Adopt 

aplikasi Peer to Peer Lending? 

6. Apakah terdapat pengaruh negatif Time Risk terhadap Intention to Adopt 

aplikasi Peer to Peer Lending? 

7. Apakah terdapat pengaruh negatif Perceived Uncertainty terhadap Intention 

to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 

8. Apakah terdapat pengaruh positif Online Service Quality terhadap Intention 

to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 

9. Apakah terdapat pengaruh positif Information Quality terhadap Intention to 

Adopt aplikasi Peer to Peer Lending? 
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10. Apakah terdapat pengaruh positif Intention to Adopt terhadap Intention to 

Recommend aplikasi Peer to Peer Lending? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari pertanyaan penelitian diatas maka untuk menjawab pertanyaan tersebut 

tujuan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Economic Benefit 

terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Seamless Transaction 

Benefit terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Convenience Benefit 

terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh negatif Legal Risk terhadap 

Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh negatif Security Risk terhadap 

Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

6. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh negatif Time Risk terhadap 

Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

7. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh negatif Perceived Uncertainty 

terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

8. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Online Service Quality 

terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 

9. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Information Quality 

terhadap Intention to Adopt aplikasi Peer to Peer Lending. 
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10. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh positif Intention to Adopt 

terhadap Intention to Recommend aplikasi Peer to Peer Lending. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1.4.1   Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ditujukan bagi para akademisi sebagai bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya melalui pengujian terhadap model penelitian 

modifikasi dengan variabel sebagai berikut: Economic Benefit, Seamless 

Transaction Benefit, Convenience Benefit, Legal Risk, Security Risk, Time 

Risk, Perceived Uncertainty, Online Service Quality, Information Quality 

dalam pengaruhnya terhadap Intention to Adopt yang kemudian 

meningkatkan Intention to Recommend. Model ini akan diuji empiris pada 

konsumen P2PL. 

1.4.2   Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan fintech di Indonesia, 

khususnya P2PL, dalam membuat kebijakan yang terkait dengan faktor-

faktor yang perlu diperhatikan agar mampu meningkatkan kinerja 

marketingnya sehingga intensi konsumen dalam mengadopsi aplikasi P2PL 

meningkat. Meningkatnya adopsi tersebut diharapkan akan meningkatkan 

pula intensi konsumen untuk merekomendasikan aplikasi P2PL kepada 

konsumen potensial lainnya. Hal ini menjadi sarana pemasaran yang efektif 

untuk membantu kinerja bisnis P2PL yang diharapkan dapat berdampak pada 
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peningkatan profit. Hal ini kemudian akan berdampak pada peningkatan 

profit perusahaan P2PL. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian tesis ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, fenomena, 

masalah yang akan dibahas serta pembatasannya, juga tujuan dan manfaat 

penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis bagi pembaca dan pihak-

pihak lainnya. Selain itu, bab ini juga memuat tentang sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, diuraikan konsep konstruk dan variabel yang akan 

diteliti. Teori dasar tentang Benefits, Risk, dan Service akan diperkuat 

dengan pembahasan tentang Economic Benefit, Seamless Transaction 

Benefit, Convenience Benefit, Legal Risk, Security Risk, Time Risk, 

Perceived Uncertainty, Online Service Quality, Information Quality, 

Intention to Adopt, Dan Intention to Recommend. Selain itu, penelitian 

terdahulu juga akan dibahas sebagai latar belakang terbentuknya hipotesis 

pada penelitian ini. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi lokasi penelitian, objek penelitian, unit analisis, tipe 

penelitian, operasional Variabel penelitian, populasi, metode penarikan 

sampel, model penelitian, penentuan jumlah sampel. Selanjutnya membahas 

tentang metode pengumpulan data, metode analisis dan data secara statistik 

deskriptif dan statistik inferensial yang mencakup outer model dan inner 

model. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang mencakup karakteristik 

responden, deskripsi konstruk penelitian, analisis data penelitian yang 

berbentuk outer dan inner model, serta pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian dan bertindak sebagai 

bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian terhadap 

masalah yang telah dijabarkan, implikasi manajerial, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


