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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini, teknologi dan internet semakin melaju secara pesat dan masif, 

termasuk di Indonesia. Hal ini tidaklah lain akibat tingginya pengaruh globalisasi 

dan modernisasi. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, teknologi dan internet 

sudah mulai menjarah ke kota-kota kecil atau pedesaan. Sudah bukan merupakan 

suatu hal yang awam lagi bahwa saat ini, sering kita temui hampir semua lapisan 

masyarakat menggunakan komputer, laptop, handphone, dan perangkat-perangkat 

teknologi lainnya dalam mengakses informasi. Dengan maraknya penggunaan 

perangkat-perangkat teknologi ini, penggunaan jaringan internet pun merupakan 

sebuah keperluan bagi masyarakat. 

 Tentunya, ekskalasi teknologi merupakan sesuatu yang tidak akan terelakkan. 

Teknologi senantiasa akan terus tumbuh dan bersinergi dengan majunya ilmu 

pengetahuan. Kita sebagai manusia harus siap untuk mengikuti dan beradaptasi 

dengan alur tantangan teknologi yang canggih. Kita juga sebagai manusia harus 

progresif dan terus ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 

Melonjaknya teknologi seharusnya mengarahkan kita untuk meningkatkan kualitas 

hidup. Saat ini, kita berada di era revolusi industri keempat (Industrial Revolution 

4.0) dengan ditandai maraknya penggunaan internet. Berdasarkan historinya, 

Industrial Revolution 1.0 dimulai pada abad ke-18 dengan ditandai penemuan 

mesin uap. Kemudian, tahun 1900 mulailah Industrial Revolution 2.0 dengan 



 2 

ditemukannya energi listrik. Lalu, Industrial Revolution 3.0 ditandai dengan 

maraknya penggunaan komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1970 dan masih 

terus dioptimalkan hingga detik ini. Hingga akhirnya pada era millennium ini yaitu 

Industrial Revolution 4.0. Menurut Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 

Industrial Revolution 4.0 ditandai dengan efisiensi mesin dan manusia yang 

terkoneksi dengan jaringan internet atau Internet of Things (IoT). Otomatisasi yang 

berbasis pada data dan internet adalah hal yang dilakukan oleh Industrial 

Revolution 4.0. Dalam perkembangan Industrial Revolution 4.0, ragam kreativitas 

dan pembaruan lain akan terus ditemukan, seperti artificial intelligence, 

professional triber, cloud architect, industrial network engineer, machine learning 

scientist, platform developer, virtual reality design, remote health care, robotics 

specialist, dan cyber security analyst.1 Secara fundamental, Industrial Revolution 4 

juga mengakibatkan berkembangnya cara manusia berpikir, hidup, serta 

berhubungan dan berperilaku dengan manusia lain. Era ini akan terus 

mempengaruhi kehidupan manusia dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, 

politik, hingga ekonomi. 

 Meningkatnya perkembangan teknologi dan internet yang begitu pesat tentu 

menghadirkan manfaat-manfaat yang signifikan. Penggunaan teknologi dan 

internet sangat memudahkan masyarakat mulai dari kecepatannya, kepraktisannya, 

dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan energi, hingga dapat mengurangi 

ongkos atau biaya. Teknologi digital juga telah memempengaruhi segala aktivitas 

 
 1 Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, “Siaran Pers Industri 4.0 Ciptakan 

Efisiensi Produksi dan Profesi Baru”, <https://kemenperin.go.id/artikel/19094/Industri-4.0-

Ciptakan-Efisiensi-Produksi-dan-Profesi-Baru>, diakses pada 19 September 2019. 

https://kemenperin.go.id/artikel/19094/Industri-4.0-Ciptakan-Efisiensi-Produksi-dan-Profesi-Baru
https://kemenperin.go.id/artikel/19094/Industri-4.0-Ciptakan-Efisiensi-Produksi-dan-Profesi-Baru
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sosial. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan teknologi dan internet telah 

memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, baik primer, 

sekunder, maupun kebutuhan tersier. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya situs-

situs belanja online atau marketplace2 dimana kita dapat membeli segala hal yang 

dibutuhkan hanya sejauh satu klik. Bahkan, inovasi media komunikasi digital kerap 

menjamur, seperti Whatsapp, Line, Facebook, Twitter, dan platform media sosial 

lainnya yang kala ini dijadikan masyarakat sebagai alternatif jaringan 

berkomunikasi dan bersosialisasi. Hingga, dalam memperoleh informasi pun, 

masyarakat kerap kali mengandalkan informasi yang ditemukan di internet dan 

berbagai media sosial, tidak lagi mengandalkan informasi yang ditampilkan di 

televisi. Ini salah satu bukti nyata bahwa internet memiliki peran penting dalam 

kehidupan manusia. 

 Setiap tahunnya, pengguna internet semakin meningkat. Hal ini didukung 

berdasarkan data statistik yang dibuat oleh International Telecommunications 

Union (ITU)3. Sampai dengan akhir tahun 2018, pengguna internet diperkirakan 

mencapai 3,9 Miliar orang, yaitu 51,2% dari jumlah penduduk seluruh dunia. 

Angka ini naik sekitar 1,6% dari tahun sebelumnya. Tentunya di tahun-tahun 

berikutnya angka ini diperkirakan akan terus meningkat. 

Gambar 1.1: Pengguna Internet di Seluruh Dunia (%) 

 
 2 PEN. Menurut Angga Kurnia Putra, marketplace adalah media online berbasis internet 

atau platform untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli. 

 3 PEN. International Telecommunications Union (ITU) adalah badan khusus Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komunikasi. 
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(Sumber: www.itu.ent, diakses pada tanggal 19 September 2019)  

 Sampai dengan 30 Juni 2019, Indonesia berada di urutan kelima dari seluruh 

negara di dunia dengan pengguna internet terbanyak. Berikut tabel yang dibuat oleh 

internetworldstats.com: 

Gambar 1.2: Dua Puluh Negara dengan Pengguna Internet Terbanyak  

 

(Sumber: www.internetworldstats.com, diakses pada tanggal 19 September 2019) 

http://www.itu.ent/
http://www.internetworldstats.com/
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 Berdasarkan hasil survei “Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet 

Tahun 2018” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia, penetrasi pengguna internet di Indonesia 

pada tahun 2018 mencapai 171.176.716,8 jiwa dari total populasi penduduk 

Indonesia sebesar 264.161.600 jiwa (proyeksi Badan Pusat Statistik atau BPS). 

Angka ini meningkat 10,12% dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2017 

yaitu sebesar 54,68% menjadi 64,8%. Pulau Jawa memberikan kontribusi yang 

paling tinggi yaitu sebesar 55.7%. APJII dan Polling Indonesia juga memaparkan 

data persentase penetrasi pengguna internet tahun 2018 berdasarkan usia. Dalam 

data tersebut terlihat bahwa masyarakat dengan usia 15-19 memiliki angka paling 

tinggi, yaitu sebesar 91% yang merupakan pengguna internet dan 9% bukan 

pengguna internet. Lalu dalam tingkat kedua berasal dari usia 20-24, dimana 88.5% 

merupakan pengguna internet. Ketiga, 82.7% dengan usia 25-29. Begitupun 

seterusnya perlahan menurun hingga umur 65 ke atas. 

 Berdasarkan data kuantitatif yang dipaparkan di atas, terbukti bahwa jumlah 

pengguna internet khususnya di Indonesia tidak sedikit. Indonesia menjadi negara 

kelima dengan pengguna internet terbanyak dari seluruh negara berdaulat. 

Berdasarkan survei APJII di atas, penetrasi pengguna internet di Indonesia paling 

tinggi didominasi oleh masyarakat dengan umur 15 sampai 29 tahun.  

 Demikian pesatnya teknologi dan tingginya penetrasi pengguna internet di 

Indonesia juga telah mempengaruhi perekonomian negara. Berbagai kreasi yang 

inovatif dan kreatif dalam industri berbasis digital kerap bermunculan. Hal ini dapat 
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dirasakan dengan maraknya kehadiran perusahaan rintisan (start-up)4 yang 

seringkali diprakarsai oleh generasi millennial5. Era ekonomi digital ini juga 

mempengaruhi model bisnis yang ada. Model bisnis berubah dari model lama (old 

model), model baru (new model) yang kini sedang berjalan, dan model masa depan 

(future model).6 Hal ini juga tidaklah lain disebabkan oleh peningkatan jumlah 

penggunaan smartphone tiap tahunnya7, dan kebutuhan akan sesuatu yang dapat 

menyediakan sarana yang dapat diakses dengan mudah, praktis, cepat, dan 

terjangkau, untuk mengakomodir kebutuhan hidup yang beraneka ragam.  

 Perusahaan-perusahaan start-up ini menjarah ke pelbagai sektor, mulai dari 

transportasi, perdagangan, finansial, dan lain-lain. Dalam sektor transportasi 

dirasakan dengan hadirnya Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain. Dalam bidang 

perdagangan atau electronic commerce (e-commerce)8 dapat dirasakan dengan 

kehadiran Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Tiket.com, Bhinneka, dan masih banyak 

 
 4 PEN. Dikutip dari Reportase “Startup Indonesia 2010” karya Purnama Alamsyah, istilah 

start-up berasal dari bahasa Inggris yaitu “the act or process of starting a process or machine; a 

new organization or business venture” atau jika diartikan adalah “tindakan atau proses untuk 

memulai sebuah proses, sebuah organisasi baru atau usaha bisnis”. 

 5 PEN. Dikutip dari buku “Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia” 

yang disusun oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan 

Badan Pusat Statistik (BPS), generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban 

dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Berdasarkan rentang waktu dan kelahirannya, 

menurut beberapa pendapat ahli dari berbagai negara, dapat disimpulkan bahwa generasi milenial 

adalah mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 2000. 

 6 Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

“Study Ekonomi Digital di Indonesia Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa 

Depan”, Kementrian Komunikasi dan Informatika, hal. 5. 

 7 eMarketer, “Pengguna Smartphone di Indonesia”, 

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/pengguna-smartphone-di-indonesia-2016-

2019>, diakses pada 22 September 2019. 

 8 PEN. Electronic commerce (e-commerce) merupakan mekanisme jual beli atau 

perdagangan yang diselenggarakan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Dalam 

penyelenggaraan e-commerce, antara pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau hanya 

dipertemukan dalam dunia maya.  

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/pengguna-smartphone-di-indonesia-2016-2019
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/pengguna-smartphone-di-indonesia-2016-2019
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lagi. Sektor finansial terlihat dari banyaknya layanan sistem pembayaran berbentuk 

dompet elektronik (e-wallet)9 seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan data “Mapping & Database Startup Indonesia 2018” yang disusun oleh 

MIKTI dan Teknopreneur Indonesia bersama Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 

(Bekraf), jumlah start-up di Indonesia hingga tahun 2018 kemarin mencapai 992 

perusahaan. Dimana e-commerce berkontribusi sebanyak 35,48%, financial 

technology (fintech) sebesar 5,34%, bidang game 5,54%, dan 53,63% di bidang 

lainnya. 

 Kehadiran teknologi yang semakin canggih, pertumbuhan jumlah penetrasi 

pengguna internet serta pengguna smartphone, dan peningkatan penggunaan jasa 

keuangan di era millennium ini telah mendukung terciptanya berbagai inovasi 

dalam produk layanan jasa keuangan berbasis digital. Layanan jasa keuangan 

berbasis digital ini seringkali disebut financial technology atau fintech.  Fintech 

atau financial technology jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti 

teknologi finansial. Fintech Weekly mendefinisikan fintech sebagai “a business that 

aims at providing financial services by making use of software and modern 

technology.”10 Bisa Peneliti definisikan bahwa fintech adalah sektor industri 

finansial dengan dibubuhi teknologi modern dalam produknya yang bersifat 

inovatif. 

 
 9 PEN. Dompet Elektronik atau Electronic Wallet (e-wallet) menurut Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument 

pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang 

dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. 

 10 Fintech Weekly, “Fintech Definition”, <https://www.fintechweekly.com/fintech-

definition>, diakses pada 23 September 2019. 

https://www.fintechweekly.com/fintech-definition
https://www.fintechweekly.com/fintech-definition
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 Konsep fintech sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru. Memang, istilah 

fintech baru sering didengar belakangan ini. Namun, secara historis, fintech telah 

berevolusi dalam tiga periode. Saat ini, kita berada dalam fintech 3.0 dan 3.5. 

Sejarah fintech pertama kali tercatat pada kurun waktu 1866-1967, di mana dalam 

periode tersebut untuk pertama kalinya dibangun infrastruktur keuangan dan 

teknologi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan, seperti pembangunan 

infrastruktur (1) Transatlantic Cable, yaitu kabel komunikasi bawah laut; (2) telex, 

jaringan teleprinter yang mirip dengan jaringan telepon dan dapat digunakan untuk 

mengirim surat; dan (3) Fedwire atau Real Time Gross Settlement System/RTGS. 

Kemudian tibalah era fintech 2.0, yang dimulai pada tahun 1967 dan berakhir di 

tahun 2008. Periode ini merupakan periode transisi dari era teknologi analog ke 

digital. Periode ini merupakan inovasi keuangan yang paling penting dimana 

terdapat peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan yang dikombinasikan 

dengan penggunaan teknologi yang berkembang pada masa itu. Inovasi tersebut 

antara lain munculnya fasilitas mesin (1) Automatic Teller Machine (atau dalam 

bahasa Indonesia Anjungan Tunai Mandiri/ATM); (2) SWIFT, yaitu untuk 

mempermudah transfer luar negeri; (3) telepon seluler; dan (4) pengunaan internet 

banking seiring dengan mulai meningkatnya penetrasi penggunaan internet secara 

global di periode ini. Lalu, tibalah pada era sekarang, yaitu fintech 3.0 dan 3.5. Di 

dalam era sekarang ini, ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital sangat 

dapat dirasakan. Kenaikan penggunaan fintech juga dapat terlihat dari banyaknya 

jumlah perusaahaan start-up dan berbagai lembaga jasa keuangan tradisional yang 
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terus mengembangkan layanannya untuk dapat diakses melalui mobile maupun 

website.11 

 Agar layanan jasa keuangan berbasis digital dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya dan dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu adanya 

pengawasan terhadap fintech, yang kerap diupayakan oleh Bank Indonesia (BI) dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, antara kedua lembaga tersebut terdapat 

pembagian akan tugas pengawasan terhadap industri fintech. BI, berdasarkan 

regulasinya, bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran.12 Sedangkan OJK berdasarkan regulasinya melaksanakan tugas 

pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa 

keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.13 Pada intinya, BI fokus pada penanganan 

makroprudensial untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan 

sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan, aman, secara menyeluruh. Sedangkan 

OJK fokus pada penanganan mikroprudensial dan perilaku lembaga keuangan dan 

bisnis yang sehat.14 BI pun telah mengeluarkan regulasi terkait fintech yaitu 

 
11 Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta: Departemen 

Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 9-10. 

 12 Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 

1999, TLN No. 3843, Pasal 8. 

 13 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 

111 Tahun 2011, TLN No. 5253, Pasal 6. 

 14 Dr. Ir. Fadel Muhammad, Ketua Komisi XI DPR RI, “Arsitektur Sistem Keuangan 

Nasional Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 

<https://www.lps.go.id/documents/604798/0/Materi_Fadel+Muhammad.pdf/59f4fcdd-b365-4da2-

a8e5-48ff8190e479>, diakses pada 22 September 2019. 

https://www.lps.go.id/documents/604798/0/Materi_Fadel+Muhammad.pdf/59f4fcdd-b365-4da2-a8e5-48ff8190e479
https://www.lps.go.id/documents/604798/0/Materi_Fadel+Muhammad.pdf/59f4fcdd-b365-4da2-a8e5-48ff8190e479
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Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial, sedangkan OJK telah mengatur fintech dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 

Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. OJK sendiri telah menunjuk Asosiasi 

Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan 

Digital (IKD) untuk membangun sistem pengawasan Penyelenggara IKD secara 

efektif.15 AFTECH sendiri telah berdiri dan disahkan sebagai badan hukum 

Perkumpulan sejak tahun 2016, dan sejak itu AFTECH telah aktif bermitra dengan 

OJK, BI, dan seluruh lembaga pemerintahan lainnya dalam mengembangkan 

kebijakan-kebijakan fintech di Indonesia.16  

 Lahirnya fintech telah memberikan berbagai solusi struktural bagi 

pertumbuhan industri berbasis elektronik. Selain itu, fintech dinilai dapat 

mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), serta 

membantu mengembangkan pasar terutama bagi masyarakat yang masih belum 

terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population). Hal 

ini terlihat dari survei “AFTECH Annual Member Survey Report” yang 

menunjukkan bahwa lebih dari 70% fintech start-up fokus pada segmen yang 

 
 15 Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers Strategi Strategi OJK dalam Pengawasan 

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital: Tunjuk Asosiasi Fintech Indonesia sebagai Asosiasi 

Penyelenggara IKD”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-

pers/documents/pages/siaran-pers-strategi-ojk-dalam-pengawasan-penyelenggara-inovasi-

keuangan-digital/sp-

strategi%20ojk%20dalam%20pengawasan%20penyelenggara%20inovasi%20keuangan%20digital

.pdf>, diakses pada 23 September 2019. 

 16 Fintech Indonesia, “Tentang Kami”, <https://fintech.id/about-us/>, diakses pada 23 

September 2019. 

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SIARAN-PERS-STRATEGI-OJK-DALAM-PENGAWASAN-PENYELENGGARA-INOVASI-KEUANGAN-DIGITAL/SP-STRATEGI%20OJK%20DALAM%20PENGAWASAN%20PENYELENGGARA%20INOVASI%20KEUANGAN%20DIGITAL.pdf
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SIARAN-PERS-STRATEGI-OJK-DALAM-PENGAWASAN-PENYELENGGARA-INOVASI-KEUANGAN-DIGITAL/SP-STRATEGI%20OJK%20DALAM%20PENGAWASAN%20PENYELENGGARA%20INOVASI%20KEUANGAN%20DIGITAL.pdf
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SIARAN-PERS-STRATEGI-OJK-DALAM-PENGAWASAN-PENYELENGGARA-INOVASI-KEUANGAN-DIGITAL/SP-STRATEGI%20OJK%20DALAM%20PENGAWASAN%20PENYELENGGARA%20INOVASI%20KEUANGAN%20DIGITAL.pdf
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SIARAN-PERS-STRATEGI-OJK-DALAM-PENGAWASAN-PENYELENGGARA-INOVASI-KEUANGAN-DIGITAL/SP-STRATEGI%20OJK%20DALAM%20PENGAWASAN%20PENYELENGGARA%20INOVASI%20KEUANGAN%20DIGITAL.pdf
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SIARAN-PERS-STRATEGI-OJK-DALAM-PENGAWASAN-PENYELENGGARA-INOVASI-KEUANGAN-DIGITAL/SP-STRATEGI%20OJK%20DALAM%20PENGAWASAN%20PENYELENGGARA%20INOVASI%20KEUANGAN%20DIGITAL.pdf
https://fintech.id/about-us/
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unbanked dan underbanked.17 Presiden Jokowi sendiri telah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif (SNKI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas 

sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan 

mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.18 Kehadiran fintech 

memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan yang tercermin 

dalam beberapa karakteristik fintech, yaitu:19 (1) meningkatkan akses dan 

desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi digunakan 

memungkinkan inklusi komunitas individu maupun UMKM yang tidak bankable 

untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan; 

(2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kolaborasi lintas sektor, dimana 

teknologi dapat menyediakan transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan 

pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta 

untuk bekerja sama; dan (3) biaya yang lebih rendah melalui peningkatan efisiensi, 

kecepatan, dan otomatisasi.  

 Seiring perkembangan zaman, jenis-jenis fintech pun semakin beragam. Bank 

Indonesia sendiri dalam PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial telah mengkategorikan berbagai macam fintech, yakni: (a) 

 
 17 Fintech Indonesia, “Peluncuran Annual Member Survey Report 2018”, 

<https://fintech.id/peluncuran-annual-member-survey-report-2018-industri-fintech-dan-inklusi-

keuangan-menunjukan-pertumbuhan/>, diakses pada 23 September 2019. 

 18 Indonesia, Peraturan Presiden Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Perpres No. 82 

Tahun 2016, LN Nomor 185 Tahun 2016, Latar Belakang. 

 19 Dwi Resti Pratiwi, “Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong 

Keuangan Inklusif”, Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Vol. III, Edisi 

15 2018, hal. 4-5. 

https://fintech.id/peluncuran-annual-member-survey-report-2018-industri-fintech-dan-inklusi-keuangan-menunjukan-pertumbuhan/
https://fintech.id/peluncuran-annual-member-survey-report-2018-industri-fintech-dan-inklusi-keuangan-menunjukan-pertumbuhan/
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sistem pembayaran; (b) pendukung pasar; (c) manajemen investasi dan manajemen 

risiko; (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan (e) jasa finansial 

lainnya. 

 Melihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat luas dalam 

menyanggupi segala perencanaan keuangan, kegiatan pinjam-meminjam uang 

dinilai menjadi salah satu upaya dalam menanggulangi permasalahan finansial 

setiap orang. Dewasa ini, fintech dapat menjangkau kegiatan pinjam-meminjam 

uang yang dikenal dengan istilah fintech lending atau peer to peer (P2P) lending. 

Peer to peer lending merupakan salah satu inovasi dari fintech yang memiliki 

banyak keunggulan, seperti kemudahan dan kecepatan proses peminjaman. 

Layanan peer to peer lending juga sangat menarik perhatian berbagai pihak, 

terutama pihak-pihak yang belum bankable namun sudah creditworthy. Kehadiran 

peer to peer lending di Indonesia terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan 

nasional, karena target pasar fintech lending di Indonesia adalah UMKM-UMKM 

di berbagai daerah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. 

 Peer to peer lending hadir sebagai solusi dalam metode peminjaman bagi 

masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam-meminjam uang. Melalui peer 

to peer lending, masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman dapat secara cepat 

mendapatkan pinjaman tersebut. Berbeda halnya dengan bank, ajuan kredit kepada 

bank masih relatif lama prosesnya. Layanan peer to peer lending juga bisa diakses 

oleh pengguna melalui aplikasi selama 24 jam nonstop. Berbeda dengan fasilitas 

kredit bank, dimana masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman harus 

mendatangi dan mengantri di bank terkait. Selain itu, dengan adanya fintech 
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lending, masyarakat yang ingin meminjam dana sangat dimudahkan karena di 

dalam penyelenggaraan fintech lending, tidak diwajibkan adanya jaminan atau 

agunan. 

 Sejarah peer to peer lending pertama kali ditemukan di Inggris dalam 

perusahaan Zopa pada tahun 2005, yaitu institusi keuangan yang menjalankan jasa 

peminjaman uang. Para pengguna tertarik akan konsep peer to peer lending karena 

dampak krisis finansial tahun 2008. Saat itu, bank menutup penyaluran kredit baru 

dan mendekati suku bunga yang mendekati 0%.20 

 Payung hukum penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia saat ini 

telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (“POJK 77/2016”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) 

Nomor 18/SE.OJK/02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi 

Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(“SEOJK 18/2018”). Dapat disimpulkan, peer to peer lending adalah sebuah 

layanan dalam melakukan pinjam-meminjam uang dengan berbasis online dimana 

debitur (penerima pinjaman) dan kreditur (pemberi pinjaman) dipertemukan secara 

digital dalam suatu platform, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh pihak 

Penyelenggara.  

 Dalam fintech lending, sudah terdapat Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama 

Indonesia (AFPI) yang dihadirkan khusus untuk menangani berbagai isu seputar 

 
 20 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer 

to Peer Lending”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2, Vol. 25 2018, hal. 321. 
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fintech lending. Asosiasi ini tentu berjalan bersama dengan Asosiasi Fintech 

Indonesia (AFTECH) dan OJK. AFPI juga telah mengatur mengenai pedoman 

perilaku atau kode etik bagi pihak Penyelenggara dalam layanan fintech lending. 

Dalam pedoman perilaku ini pun terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pihak 

Penyelenggara apabila tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

pedoman perilaku tersebut. 

 Di antara berbagai jenis fintech di Indonesia, fintech lending mengalami 

perkembangan yang paling pesat di tahun 2018 kemarin. Hal ini dipaparkan oleh 

Kementerian Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dalam acara 

“Indonesia Fintech Forum 2019”.  

Gambar 1.3: Perkembangan Fintech di Indonesia 2018 

 

(Sumber: www.databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 24 September 2019) 

 Ini adalah bukti tingginya antusias masyarakat Indonesia terhadap fintech 

lending, baik dari sisi pengguna maupun sisi perusahaan. Sampai dengan periode 

30 September 2019, sudah terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) perusahaan 

http://www.databoks.katadata.co.id/


 15 

fintech lending yang terdaftar di OJK, dengan 13 (tiga belas) diantaranya sudah 

berizin. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri fintech lending tersebut 

contohnya adalah UangTeman, KoinWorks, Investree, Modalku, dan lain 

sebagainya. Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh OJK, jumlah akumulasi 

rekening lender (pemberi pinjaman) dan borrower (penerima pinjaman) dan jumlah 

akumulasi transaksi lender dan borrower selalu meningkat setiap bulannya. Jumlah 

akumulasi lender telah mencapai 518.640 entitas, sedangkan akumulasi borrower 

sudah mencapai 11.415.849 entitas. Jumlah akumulasi pinjaman periode Juli 2019 

juga telah mencapai Rp49,87 Triliun, yang meningkat sebesar 119,69% year to date 

(ytd).21 

 Konsep peer to peer lending sebenarnya memiliki kemiripan dengan 

perbankan, menerima uang dari masyarakat kemudian uang tersebut akan 

disalurkan kepada masyarakat lain dalam bentuk kredit. Namun, perlu ditekankan, 

peer to peer lending bukanlah perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU 10/1998”), bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fintech peer to peer 

lending tidak menghimpun dana masyarakat, hal ini terlihat dari kewajiban 

 
 21 Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong-Royong 

On-Line”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-

statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.

pdf>, diakses pada 24 September 2019. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Juli%202019.pdf
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penggunaan virtual account dan escrow account dalam penyelenggaraan peer to 

peer lending. Dalam penjelasan umum POJK 77/2016 pun dijelaskan bahwa tujuan 

kewajiban penggunaan virtual account dan escrow account yaitu sebagai bentuk 

larangan bagi Penyelenggara untuk meghimpunan dana masyarakat melalui 

rekening Penyelenggara. Penyelenggara fintech lending dalam penyelenggaraan 

peer to peer lending hanyalah memiliki fungsi perantara atau intermediasi antara 

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. 

 Mudahnya bertransaksi secara online tentu menarik perhatian masyarakat. 

Namun, kemudahan, kecepatan, serta kepraktisan dalam bertransaksi secara online 

tersebut juga tidak luput dari tingginya risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti 

risiko bagi konsumen dan juga risiko dalam kepentingan nasional. Risiko dalam 

perlindungan konsumen yakni risiko diserang peretas, risiko gagal bayar bagi 

fintech yang bisnisnya menjadi perantara pembiayaan atau kredit, risiko penipuan, 

dan risiko penyalahgunaan data klien. Sedangkan risiko dalam kepentingan sosial 

yakni risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan risiko stabilitas sistem 

keuangan. 

 Risiko kredit macet hingga berakhir pada kegagalan debitur dalam membayar 

kewajibannya (gagal bayar atau default) sebenarnya sama halnya dengan 

wanprestasi dalam suatu perjanjian. Perjanjian disini tentu perjanjian yang telah 

disetujui oleh debitur dan kreditur yang termuat dalam Dokumen Elektronik22 

 
 22 PEN. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Dokumen 

Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 
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dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Segala perjanjian 

memungkinkan adanya pihak yang wanprestasi atau lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Jika terjadi 

gagal bayar oleh pihak debitur, pihak kreditur tidak akan bisa menuntut 

Penyelenggara fintech peer to peer lending atau pihak Penyelenggara karena dalam 

transaksi pinjam-meminjam tersebut pihak Penyelenggara bukanlah pihak dalam 

perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur tersebut, sehingga pihak 

Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atas kejadian gagal bayar oleh 

debitur. Pihak Penyelenggara hanya memiliki hubungan hukum dengan kreditur 

sebatas penerima kuasa dan pemberi kuasa. Pihak Penyelenggara baru akan 

bertanggung jawab atas kerugian konsumen apabila kerugian yang timbul adalah 

akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara, 

yang tertera pada Pasal 37 POJK 77/2016. Kondisi gagal bayar bukanlah kesalahan 

dan/atau kelalaian pihak Penyelenggara. Maka dari itu, kejadian gagal bayar 

menjadi seutuhnya tanggung jawab debitur dan Penyelenggara tidak memiliki 

kewajiban atau liabilities terhadap kejadian gagal bayar yang terjadi. 

 Bahkan, saat ini dalam setiap aplikasi ataupun website perusahaan peer to 

peer lending kerap mencantumkan disclaimer risiko bagi para Pengguna peer to 

peer lending, yang setidaknya pasti mencantumkan:23 

 
akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 23 UangTeman, “Disclaimer Risiko”, <https://uangteman.com>, diakses pada 12 

November 2019. 

https://uangteman.com/
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“1.  Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 

 merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman  dengan 

 Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari 

 kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing 

 pihak. 

2. Resiko Kredit atau Gagal Bayar dan seluruh kerugian dari atau 

 terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung 

 sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau 

 otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar 

 dan kerugian tersebut.” 

 

 Dalam POJK 77/2016, tidak ada persyaratan secara spesifik mengenai siapa 

yang dapat menjadi debitur atau penerima pinjaman. Hanya disebutkan penerima 

pinjaman haruslah perseorangan dengan berkewarganegaraan WNI ataupun badan 

hukum Indonesia. Mengenai data debitur, Pasal 26 huruf (b) menyebutkan bahwa 

Penyelenggara hanya memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan 

validasi. Tidak ada spesifikasi lebih rinci mengenai siapa yang dapat menjadi pihak 

penerima pinjaman (debitur). Karena tidak ada spesifikasi ini pun dimungkinkan 

munculnya debitur-debitur nakal yang memang beritikad tidak baik. Mengingat 

juga antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidaklah saling mengenal dan 

tidak bertatap muka secara langsung. Seperti kasus yang disampaikan oleh Ketua 

Satuan Tugas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing dalam “Indonesia 

Fintech Summit & Expo 2019, Innovation for Inclusion, Financial Literacy 

Program” tanggal 23 September 2019, terdeteksi bahwa terdapat debitur nakal yang 

telah meminjam uang kepada 141 pinjaman online. 

 Dalam memitigasi atau meminimalisir risiko-risiko di atas yang 

dimungkinkan dapat terjadi dalam penyelenggaraan peer to peer lending, POJK 

77/2016 mengatur mengenai mitigasi risiko dalam BAB V. Dalam Pasal 21, 

disebutkan bahwa pihak Penyelenggara dan pengguna (konsumen) harus 
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melakukan mitigasi risiko. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa mitigasi risiko 

mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit. 

Risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL) merupakan risiko yang kerap 

kali terjadi pada penyelenggaraan fasilitas kredit. Dalam peraturan yang berlaku, 

belum ada regulasi yang cukup dan mumpuni dalam memitigasi risiko-risiko dalam 

fintech lending, khususnya dalam meminimalisir risiko non-performing loan atau 

risiko gagal bayar. 

 Salah satu cara untuk memitigasi risiko non-performing loan atau risiko gagal 

bayar adalah dengan adanya penjaminan atau agunan layaknya perbankan 

konvensional. Namun, POJK 77/2016 tidak mewajibkan adanya agunan. Hal ini 

terlihat dari Pasal 20 angka 2 huruf i, yang menyebutkan bahwa: 

“Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

paling sedikit memuat: 
a. nomor perjanjian; 

b. tanggal perjanjian; 

c. identitas para pihak; 

d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; 

e. jumlah pinjaman; 

f. suku bunga pinjaman; 

g. nilai angsuran; 

h. jangka waktu; 

i. objek jaminan (jika ada); 

j. rincian biaya terkait; 

k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 

l. mekanisme penyelesaian sengketa.” 

 

 Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa adanya objek jaminan bersifat 

voluntary bagi Penyelenggara fintech lending. Padahal, jika dilihat dari aspek 

perlindungan terhadap kreditur, dengan diwajibkan adanya jaminan, dapat 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam memberikan 
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dana dan dapat memitigasi risiko gagal bayar pada penyelenggaraan fintech 

lending. Namun, berbeda jika dilihat dari perspektif debitur. Penerima pinjaman 

dalam fintech lending umumnya adalah UMKM-UMKM yang membutuhkan dana 

untuk merintis dan mengembangkan usahanya, namun tidak memiliki harta 

kekayaan yang cukup untuk dijadikan objek jaminan. Mengingat juga target pasar 

fintech lending adalah pihak-pihak yang belum bankable, namun sudah 

creditworthy. 

 Dengan tidak diwajibkan adanya agunan yang merupakan karakteristik 

fintech lending, seharusnya OJK mengatur bentuk perlindungan lain untuk 

melindungi kreditur jika debiturnya gagal bayar dan untuk memitigasi risiko non-

performing loan dalam kegiatan penyelenggaraan peer to peer lending. OJK perlu 

menyusun kebijakan yang strategis dan mumpuni untuk memastikan bahwa risiko-

risiko fintech lending dapat diminimalisir agar memberikan perlindungan kepada 

konsumen sehingga tercipta kepastian hukum. Ini merupakan fungsi dibentuknya 

OJK sebagaimana tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mana disebutkan bahwa OJK berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Perlunya aturan yang dapat 

memberikan perlindungan kepada debitur juga mempertimbangkan bahwa 

perlindungan konsumen merupakan isu yang sangat penting dalam kegiatan 

transaksi digital. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”) diatur bahwa konsumen memiliki hak atas 
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kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa, dan hak-hak lainnya. 

 Menurut Peneliti, regulasi yang ada yaitu POJK 77/2016 masih ‘memihak’ 

kepada Penyelenggara, belum secara implisit memberikan perlindungan kepada 

pengguna, khususnya kepada pemberi pinjaman (kreditur) apabila penerima 

pinjaman (debitur) gagal dalam memenuhi kewajiban pembayarannya (default). 

Padahal, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara 

hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang 

bercirikan memiliki peraturan yang terbuka dan jelas, dengan keterjelasan materi 

peraturan dan akses terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.24 

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka perlu untuk 

meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur 

(pemberi pinjaman) terhadap debitur (penerima pinjaman) yang gagal bayar dalam 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

(peer to peer lending), maka dari itu, penelitian ini akan Peneliti beri judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM 

PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG 

BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING)”. 

 

 

 
 24 Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No 3 (2014), hal. 

557. 
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi pinjaman) 

sebelum terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur (penerima 

pinjaman) dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi (peer to peer lending)? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi pinjaman) setelah 

terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur (penerima pinjaman) 

dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (peer to peer lending)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi 

pinjaman) terhadap debitur (penerima pinjaman) sebelum terjadi gagal 

bayar dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (peer to peer lending). 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi 

pinjaman) terhadap debitur (penerima pinjaman) setelah terjadi gagal 

bayar dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi (peer to peer lending). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur (pemberi pinjaman) 

terhadap debitur (penerima pinjaman) yang gagal bayar dalam 

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 

(peer to peer lending) dan bagaimana peran serta fungsi pengawasan OJK 

dalam mengawasi pihak penyelenggara dalam menyelenggarai layanan 

pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan 

dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap 

kreditur apabila debiturnya gagal bayar, bagaimana hukum yang mengatur hal 

tersebut, dan bagaimana upaya hukumnya atau langkah dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada BAB I ini termuat: (1) latar belakang masalah (2) rumusan

 masalah; (3) tujuan penelitian; (4) manfaat penelitian; dan (5) 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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 Pada BAB ini termuat (1) tinjauan teori; dan (2) tinjauan

 konseptual. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada BAB ini termuat: (1) jenis penelitian; (2) jenis data, yang terdiri 

 dari data primer dan data sekunder; (3) cara perolehan data;  (4) 

 jenis pendekatan; dan (5) analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini termuat: (1) hasil penelitian; dan (2) analisis. 

BAB V PENUTUP 

 Pada BAB ini Peneliti mencoba menyimpulkan hasil penelitian dan 

 memberikan berbagai saran. 

  

  


