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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pergeseran budaya masyarakat dari dunia analog ke dunia digital telah 

cukup banyak menggeser kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terhadap sesuatu 

hal. Teknologi komunikasi dan sosial masyakarat yang menggunakan teknologi 

menyebabkan banyaknya sektor yang mendorong lebih maju dengan cepat 

misalnya, sektor ekonomi. Mengatasi permasalahan yang ada masyarakat 

umumnya menggunakan strategi dalam bertahan. Dalam era perkembangan 

ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan 

dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya 

Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) 

yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. 

Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, 

telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta 

menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru bagi masyarakat.  

Terdapat banyak web pinjaman uang online di Indonesia diantaranya uang 

teman.com, tunai kita.com, tunaiku.com, dana bijak.com. Per 6 Oktober 2021 

terdapat beberapa perusahaan fintech landing bebasis syariah yang terdaftar atau 

berizin dari OJK diantaranya investree.id, ammana.id, qazwa.id, danasyariah.id, 

danakoo.id, alamisharia.co.id, syarfi.id, duhasyariah.com, bsalam.id, ethis.co.id, 

kapitalboost.co.id, dan beberapa aplikasi di smartphone yang dapat di download 

yang tersedia di playstore dan icloud pada android dan apple. 

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berlaku di 
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Indonesia termasuk wilayah kota Banjarmasin karena adanya layanan tersebut 

memberikan kemudahan meminjam online tanpa proses yang panjang. Selain itu 

juga, adanya fintech syariah dapat membantu masyarakat muslim di Indonesia yang 

ingin bertransaksi terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam syariah. (Riza, 

Indra, 2020) 

Layanan pinjaman online sampai dengan 22 April tahun 2022 yang tercatat 

otoritas jasa keuangan ada 102 perusahaan yang terdaftar di OJK yang diketahui 

bahwa angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat. Peningkatan terus 

berlanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada bulan November tahun 

2021 ada 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah 

melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi di seluruh Indonesia. Kemudian 

meningkat hingga saat ini berdasarkan data OJK pada bulan November 2021 

terdapat 99 perusahaan yang melayani pinjaman online dan 10 diantaranya yang 

berbasis syariah.   

Munculnya layanan pinjaman online menjadi altrnatif bagi seseorang dalam 

berhutang. Di era modern seperti sekarang ini pengajuan pinjaman atau kredit lebih 

memudahkan penggunanya seperti lahirnya inovasi baru dalam dunia keuangan 

yaitu financial technoloy. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman 

online langsung cair diketahui memiliki beberapa resiko. Salah satunya adalah 

tingginya bunga yang dikenakan pada pinjaman. Jika kredit tanpa agunan pada bank 

konvensional menerapkan bunga cicilan per bulan, pinjaman online umumnya 

menetapkan bunga secara harian. Selain itu, terdapat resiko penipuan pada 

pinjaman online. Debitur dapat terjebak pada tawaran pinjaman dengan bunga yang 

sangat besar tanpa informasi sebelumnya. 
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Kemampuan setiap orang berbeda-beda, seringkali mereka terbentur dengan 

kemampuan dan kemauan yang terbatas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh 

karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa 

seseorang harus berhutang kepada orang lain. Dengan cara memberikan pinjaman 

atau utang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah. 

Sebaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 245: 

َيْقبُِض    ُ َوَّللاَّ َكِثيَرةً ۚ  أَْضعَافًا  لَهُ  فَيَُضاِعفَهُ  َحَسًنا  قَْرًضا   َ َّللاَّ يُْقِرُض  الَِّذي  ذَا  َمْن 

 َوَيْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن  
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah 

kamu dikembalikan”. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan baik 

berupa uang ataupun barang dijalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan 

pahala mereka. Maka dar itu setiap orang disunnahkan untuk menolong atau 

memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. 

Financial technology (fintech) berkembang pesat seiring kemajuan 

teknologi internet dan gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, 

netbook dan notebook. Berbekal gadget dan internet, setiap orang bisa mengakses 

berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan 

manusia. Sistem pembayaran kini bisa dilakukan melalui internet menggunakan 

aplikasi dompet elektronik (e-wallet). Masyarakat juga bisa mengakses dana 

pinjaman melalui situs perusahaan jasa fintech tanpa melalui perbankan atau 

lembaga pembiayaan. Finansial teknologi pinjaman online memberi kemudahan 

untuk penggunanya. Layanan ini menawarkan fleksibilitas dimana pemberi 

pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan memperoleh modal atau dana 
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hampir dari dan kepada siapapun, dalam jumlah berapa pun, secara efekti dan 

transparan, serta dengan pengembalian yang kompetitif. (Rahayu & Susilawati, 

2021). 

Pengaturan dan pengawasan fintech di Indonesia dilakukan oleh dua 

lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). BI bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa “Sistem Pembayaran 

berbasis Teknologi Finansial”. OJK bertugas mengatur dan mengawasi bisnis tekfin 

di luar moneter dan sistem pembayaran, seperti usaha jasa. (Susanti, 2020) 

Usaha jasa fintech dilakukan para pihak di dalam masyarakat (peer-to-peer 

lending) tanpa melibatkan pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan. Sekalipun 

fintech penyedia jasa pinjaman online di Indonesia kian menjamur, namun sampai 

dengan November 2021 lalu hanya ada 106 perusahaan fintech yang terdaftar dan 

mengantongi izin OJK. Ada pula lima penyelenggara fintech yang dibatalkan tanda 

terdaftarnya, yaitu Dynamic Credit, Pinjam Win2, Relasi, Karapoto, dan Tunaiku. 

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha tekfin di Indonesia diatur 

dalam regulasi bisnis jasa tekfin. BI menerbitkan Peraturan BI nomor 

18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, 

sedangkan OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 77/ POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan dilindungi 

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 8/1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU 7/2014 tentang Perdagangan, KUH Perdata, PP 82/ 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan 

peraturan terkait lainnya.  

Berdasarkan data dari OJK (2021) diketahui bahwa terdapat 168 perusahaan 
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fintech yang tidak terdaftar di OJK yang dilaporkan sebab aduan konsumen 

terhadap aplikasi pinjaman online adalah karena permasalahan penyalahgunaan 

prosedur penagihan pinjaman.  Dalam sudut pandang masyarakat pinjaman online 

ilegal inipun sangat merugikan. Hal ini dikarenakan jumlah pinjaman yang harus 

dikembalikan jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat meminjam. 

(Jumaizah, 2020) 

Selain itu juga terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di OJK namun 

meresahkan masyarakat diantaranya RupiahPlus, TunaiKita, DompetKu. Terdapat 

banyak kasus pinjam meminjam online yang berujung pada permasalahan tidak 

menyenangkan yang dilaporkannya pada OJK. Keresahan dan keluhan-keluhan 

terhadap fintech belakangan sangat ramai di sosial media misalnya di twitter, 

instagram, dan facebook. Terdapat banyak warganet yang melaporakan adanya 

penelpon dari berbagai perusahaan fintech kepada daftar nomor kontak 

(Tribunnews, 2019).  

Namun keresahan masyarakat ini tetap belum membuat sebagian masayakat 

jera mengajukan pinjaman online, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susi Susanti diketahui bahwa rata-rata masyarakat meminjam kredit secara online 

dikarenakan kebutuhan mendesak serta kemudahan jaminan atau tidak adanya 

jaminan, hal ini dikarenakan 74% responden memilih kemudahan jaminan sebagai 

alasan melakukan pinjaman online tanpa memikirkan bunga yang harus dibayarkan 

sementara kesanggupan finansial kurang memadai.  

Adanya permasalahan tersebut fintech syariah atau pembiayaan online 

syariah hadir dengan menerapkan prinsip-prinsip islam dalam setiap transaksinya, 

sehingga terdapat perbedaan dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme 
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penagihan hingga penyelesaian sengketa (Muhayati, 2021). Fintech syariah mejadi 

jalan keluar bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan pembiayaan online 

yang bebas dari riba, gharar dan maysir. Sebagaimana fatwa DSN N0.117/DSN-

MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa ini disebutkan bahwa dalam 

penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tdak boleh 

bertetanan dengan prinsip syariah yaitu riba, gharar, maysir, haram, dll. Layanan 

fintech syariah ini selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari yang 

biasanya, juga memberikan pembatasan terhadap transaksi pinjam meminjam 

secara online yang sudah diatur oleh ivestor atau phak yamg memberi pinjaman. 

(Alwi, 2018). 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pinjaman 

Online Berbasis Syariah di Kota Banjarmasin.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pinjaman online 

berbasis syariah di  Kota Banjarmasin? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pinjaman 

online berbasis syariah di Kota Banjarmasin. 
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D. Signifikasi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian diharapkan 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan   wawasan dan 

sumber bacaan serta informasi mengenai kajian ilmu dalam bidang fintech 

khususnya pinjaman online bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

khususnya Jurusan Perbankan Syariah. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. 

b. Bagi Lembaga Keuangan, dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan saran dan masukan akan gambaran masyarakat terhadap 

pinjaman online berbasis syarah dan tingkat penggunaanya sehingga dapat 

dirumuskan kebijakan dan pengawasan yang tepat untuk penyelenggara 

jasa pinjaman online. 

c. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini masyarakt akan mendapatkan 

informasi dan lebih tahu mengenai bagaimana pinjaman online dan 

menjadi bahan untuk meningkatkan literasi keuangan guna membangun 

kesadaran untuk memanfaatkan transaksi non tunai yang lebih 

memudahkan. 
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E. Definisi Operasional 

Peneliti mendefinisikan beberapa istilah demi kemudahan dan kejelasan 

untuk  memahami judul penelitian sebagai berikut: 

1. Persepsi. Persepsi adalah suatu tanggapan atau pendapat seseorang atau 

kelompok atas suatu fenomena atau objek yang diterima melalui panca indra 

atau diajukan dan diharapkan menghasilkan suatu tanggapan atau sebuah 

kesimpulan tersebut. Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana tanggapan dan pendapat masyarakat Banjarmasin tentang 

pinjaman online berbasis syariah. 

2. Masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan 

yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang 

yang berada di suatu wilayah yang menjadi objek penelitian. Adapun 

masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

tinggal di wilayah Kota Banjarmasin. 

3. Pinjaman Online Syariah. Pinjaman online adalah suatu pinjaman yang 

dapat diajukan melalui aplikasi ataupun website yang dapat di akses secara 

online dan transaksasi nya berbasis online. Online adalah suatu kegiatan 

dimana dalam setiap penggunaanya menggunaka jaringan internet. 

Pinjaman online syariah sendiri adalah pinjaman online menerapkan 

prinsip-prinsip islam dalam setiap transaksinya, sehingga terdapat 

perbedaan dalam hal bunga atau riba, akad, mekanisme penagihan hingga 

penyelesaian sengketa. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nama : Rahmania Rinanda Rifa’i, NIM. 17210883, Program Studi Ilmu Al- 

Qur’an dan Tafsir : Ushuluddin dan Dakwah, 2016, Judul Skripsi : Persepsi 

Generasi Milenial Nasabah Pinjaman Online Kredivo Terhadap Ayat-ayat 

Riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada  sistem  Kredivo,  terdapat  

dua  jenis  program  bunga  yang berlaku, yaitu bunga 0% untuk tenor 

pinjaman 30 hari dan bunga 2,6%  per  bulan  untuk  tenor  pinjaman  3  bulan,  

6 bulan,  dan  12 bulan. Ada  yang  berpersepsi  bahwa pinjaman online 

berbunga lebih baik dihindari. Namun terkadang keadaan  memaksa  untuk  

mau  tidak  mau  melakukan  pinjaman tersebut.  11  orang  nasabah  Kredivo  

yang  peneliti  wawancarai berpersepsi demikian. Kemudian, terdapat 2 orang 

nasabah yang berpersepsi bahwa riba haram hukumnya dan masih ada 

alternatif lain yaitu pinjaman yang tidak memiliki bunga di  dalamnya yaitu 

pinjaman  online  yang dikemas dengan akad syariah. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan metode kualitatif.  

2. Nama : Susi Susanti, Program Studi Sosiologi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

2020, Judul Jurnal : Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Aplikasi 

Pinjaman Online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriftif kuantitatif, yakni penelitian yang data enelitiannya berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik. Hasil dari penelitian ini adalah 

mayoritas respoden memiliki persepsi yang baik yakni sebanyak 70,0% dan 
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persepsi kurang baik sebanyak 27,0%, tidak baik 2,0% dan sangat baik 1,0%. 

Perempuan memiliki tingkat persepsi baik paling banyak. 

3. Nama : Cindi Husna Pratiwi, NIM. 0503161059, Program Studi Perbankan 

Syariah, 2021, Judul Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap 

Pembiayaan Financial tecnology Peer to Peer (P2P) Lending Syariah dan 

Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  

metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat deskriptif. Penelitian untuk  

metode  wawancara  dilakukan  dengan  dua metode  yaitu offline dan online. 

Dimana untuk  informan  yang  dapat ditemui secara  langsung,maka akan 

diwawancarai secara offline, dan untuk beberapa Informan yang tidak dapat  

ditemui  secara  langsung  (offline)  maka  dilakukan  wawancara  online, 

melalui  media    aplikasi  ZOOM  dan  aplikasi  Cisco  Webex  .  Yang  mana 

wawancara  akan  dilakukan  dengan  mewawancarai  masyarakat  

pembiayaan  yang telah  atau  sedang  melakukan  pembiayaan  pada  

Financial  Technology  (Fintech) Peer To Peer (P2P) Lending  Syariah dan 

Bank Umum Syariah. Adapun  persepsi  masyarakat  jika  dilihat  dari  segi  

perkembangan fintech  peer  to  peer  lending  syariah  dan  bank  umum  

syariah  di Indonesia, dapat dilihat bahwa  fintech peer to peer lending syariah 

memiliki  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Hal  dapat  dilihat  dari awal  

mula  berdirinya  fintech  yang  baru   mulai  tumbuh  dan berkembang  dari   

2015  hingga  akhir  2017  dan  mulai bertransformasi  pada  tahun  2018  

dengan  munculnya   fintech  peer to peer lending  yang sesuai dengan prinsip 

syariah. 
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Berdasarkan ketiga judul di atas, perbedaannya meliputi: 1) Rahmania 

Rinanda Rifa’i Sholatun, penelitian ini membahas tentang bagaimana pinjaman 

online berdasarkan ayat riba dan bagaimana persepsi generasi milenial nasabah 

pinjaman online kredivo terhadap ayat-ayat riba, 2) Susi Susanti, fokus 

penelitiannya ialah mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat 

kota Pekanbaru untuk melakukan pinjaman online, 3) Cindi Husna Pratiwi, fokus 

penelitiannya yaitu  menganalisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan fintech 

peer to peer  lending syariah dan pembiayaan yang ada di bank umum syariah 

Indonesia. 

Peneliti tidak menemukan judul skripsi yang secara signifikan membahas 

objek yang sama seperti peneliti lakukan, yaitu mengetahui bagaimana persepsi 

masyarakat tentang pinjaman online berbasis syariah di  Kota Banjarmasin dan 

mengetahu apa saja alasan masyarakat melakukan pinjaman online berbasis syariah 

di  Kota Banjarmasin. Selain itu, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan 

3 peneliti sebelumnya yaitu tidak ditemukannya penelitian sebelumnya meneliti di 

tempat yang akan diteliti. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal peneliti mengambil 

bahan studi pendahuluan dengan disajikannya beberapa judul di atas sebagai bahan 

pertimbangan sebagai pelengkap penelitian terdahulu yang termuat dalam 

penelitian ini.  

G. Sistematika Penulisan 

Di dalam sistematika penulisan penulis menjadikannya terdiri dari bab demi 

bab yang akan ditulis dalam penelitian ini. 

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan 
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sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini merupakan acuan atau teori 

pendukung untuk menganlisis data yang diperoleh tentang persepsi masyarakat 

terhadap pinjaman online berbasis syariah di Kota Banjarmasin. 

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini membahas informasi 

secara deskriftif yang memuat mengenai pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel,data-data penelitian, Teknik pengumpulan data serta Teknik 

analisis data. 

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis data. Pada bab ini 

membahas hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu hasil uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

Bab V merupakan kesimpulan. Pada bab ini membahas kesimpulan dan 

saran atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

 


