
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang serba modern ini, di mana akses informasi dan 

komunikasi sangat marak di berbagai lini kehidupan, apapun kegiatan kita 

selalu dimudahkan dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih. 

Informasi apapun saat ini bisa di akses dengan mudah menggunakan satu media 

yang sering kita sebut dengan internet.1 

Indonesia merupakan salah satu negara yang pengguna intenetnya 

bekembang pesat. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh sebuah 

lembaga survei yang bersama organisasi jasa internet yang biasa dikenal 

dengan APJII, menyatakan bahwa saat ini jumlah pengguna internet di 

Indonesia mengalami kenaikan yang siginifikan, dibanding satu dekade 

belakangan. Adapun Peningkatan tersebut sebesar 10,12 persen. Dari hasil 

peningkatan tersebut dapat diklasifikasikan menurut total penduduk indonesia 

yang menggunakan internet. Dari total keseluruhan penduduk indonesia yang 

berjumlah 264 juta jiwa, survei tersebut mendapatkan data ada sebanyak 

171,17 juta jiwa yang sudah bisa menikmati fasilitas internet. Dengan kata lain 

mayoritas penduduk indonesia atau sekitar 64 persen terhubung dalam satu 

jaringan yang sama. Angka 64 persen tersebut jika di lihat dari statistik tahun-

tahun sebelumnya selalu meningkat di angka 10 persen tiap tahun.2

 
1 https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-

indonesia-tembus-171-juta-jiwa. Diakses tanggal 10 Juni 2019, pada 20.30 WIB. 
2 Ibid  

https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa
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Menurut hasil survei tersebut juga mengklasifikasikan jumlah 

pengguna internet di indonesia berdasarkan wilayah, seperti Wilayah pulau 

Jawa dan Sumatera karena kedua wilayah ini merupakan penyumbang terbesar 

pengguna internet di indonesia. Meskipun begitu dari kedua wilayah tersebut, 

pulau Jawa lah penyumbang terbesar pengguna internet di Indonesia. Angka 

peningkatan di wilayah ini tak tanggung-tanggung hingga mencapai 55 persen 

dari total keseluruhan peningkatan yang ada di Indonesia. Wilayah kedua 

dengan pengguna internet terbanyak pulau Sumatera sendiri menyumbang 

angka sebesar 21 persen dari total keselurhan jumlah pengguna. Survei yang 

dilakukan juga mengklasifikasikan Sebaran pengguna di tiap daerah yang 

berada di dua wilayah tersebut. Di pulau jawa sendiri ada satu daerah dengan 

pengguna terbesar yaitu di daerah Jawa Barat dengan penetrasi angka sebesar 

16 persen dari total pengguna di pulau jawa. Sedangkan di pulau Sumatera 

yang menjadi penyumbang terbesar berasal dari propinsi Sumatera Utara 

dengan jumlah penyumbang mencapai 6,3 persen. 3 

Dewasa ini, teknologi yang semakin hari semakin canggih ternyata 

sudah mulai memasuki dunia  finance. Dunia finance yang dulunya masih serba 

manual saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan 

efektifitas segala aktivitas transaksinya. Saat ini sistem keuangan berbasis 

online sudah marak dimana-mana, istilah yang paling familiar ditelinga kita 

apalagi kalau bukan Financial Technology (Fintech). 

 
3 Ibid 
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Menurut data yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang 

dirilis pada bulan April 2019 menunjukkan bahwa telah terjadi migrasi 

keuangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dapat dilihat dari beberapa 

aspek, yaitu mulai dari akumulasi rekening peminjam yang mencapai 

7.771.026 jiwa untuk seluruh indonesia hingga outstanding pinjaman yang 

mencapai 8.2 Triliun Rupiah. Jumlah yang tidak sedikit memang untuk 

perkembangan dunia keuangan di Indonesia.4  

Dari sekian banyaknya platform keuangan berbasis teknologi atau yang 

dikenal dengan Fintech (financial technology) yang mulai marak beredar saat 

ini. Menurut bank indonesia sedikitnya ada 4 jenis fintech yang beredar di 

Indonesia yaitu : Market Aggregator, Risk Management Investment, Payment, 

Clearing, dan Settlement, Peer-to-peer lending dan crowdfunding.5 

Market Aggregator adalah fintech yang menyediakan informasi 

layanan keuangan mulai dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan 

bermotor dll. Adapun contoh fintech jenis ini seperti duitpintar.com. Risk 

Management Investment adalah jenis fintech berupa  perencanaan keuangan 

berbasis digital. Beberapa contoh fintech ini seperti onlinepajak.com, 

bareksa.com dll. Payment, Clearing, dan Settlement adalah jenis fintech berupa 

layanan pembayaran secara online. Adapun contoh fintech ini seperti Sakuku 

BCA, GO-PAY, OVO, dan masih banyak lagi.6 Peer-to-peer lending dan 

 
4 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-

April-2019. Diakses tanggal 13 juni 2019, pada 19.30 WIB.  
5 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP/2016 perihal Penyelenggaraan Layanan 

Keuangan Digital. 
6 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-April-2019
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-April-2019
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crowdfunding adalah jenis fintech yang paling populer saat ini, yaitu berupa 

layanan peminjaman dana, penggalangan dana, dan pembiayaan atau cicilan 

tanpa kartu kredit yang berbasis online. Adapun contoh fintech ini seperti 

Akulaku, Kredivo, KitaBisa.com dan lain sebagainya.7 

Dari sekian banyak Fintech tersebut ada salah satu hal yang menarik 

bagi peneliti yaitu platform fintech Peer-to-peer lending atau platform 

pembiayaan berbasis online, yang tentunya dengan menawarkan segala 

kemudahan dan fasilitas yang menggiurkan bagi para calon costumernya. 

Adanya pembiayaan online ini tentunya berangkat dari keinginan untuk 

menciptakan kemudahan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap menusia membutuhkan 

segala sesuatunya untuk melangsungkan hajat hidupnya. Termasuk kebutuhan 

dalam hal konsumsi. Di mana dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan 

pernah lepas dari yang namanya konsumsi. Karena semua hal yang berkaitan 

dengan konsumsi adalah hal yang vital bagi manusia itu sendiri.8 

Kebutuhan manusia ada tiga yaitu, primer, skunder, dan tersier. 

Menurut ILO (International Labour Organization), kebutuhan primer 

berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok setiap masyarakat. Kebutuhan 

sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan 

mewah. Sehingga kebutuhan tersier terjadi jika dua kebutuhan lain terpenuhi.9 

 
7 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP/2016 perihal Penyelenggaraan Layanan 

Keuangan Digital. 
8 Flinsia Debora Wurangin. 2016. Analisis Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi & 

BisnisUniversitas Samratulangi Yang Kos di Kota Manado. Manado: Universitas Samratulangi. 

hlm 2. 
9 Ibid, hlm 3. 
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Namun karena perkembangan zaman yang semakin maju, kebutuhan 

tidak hanya terbatas untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok saja. Seolah 

manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan 

komunikasi, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.10  

Tentunya Tidak hanya rumah tangga yang melakukan konsumsi. 

Namun mahasiswa juga melakukan aktivitas konsumsi dalam kegiatan sehari-

harinya. Banyak sekali kebutuhan mahasiswa disamping kebutuhan konsumsi 

makanan, ada juga kebutuhan lain yakni kebutuhan untuk menunjang 

perkuliahan seperti laptop, handphone, printer, sepatu, dan lain sebagainya. 

Terkadang mahasiswa juga melakukan kegiatan belanja, tamasya, dan kegiatan 

hiburan lainnya di luar dari aktivitas perkuliahan.11 

Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang banyak tersebut, saat ini 

telah hadir platform pembiayaan online yaitu PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi 

yang dengan mudahnya dapat diakses oleh setiap mahasiswa yang mebutuhkan 

pembiayaan. Jika pembiayaan pada umumnya berupa uang tunai, maka berbeda 

halnya dengan pembiayaan yang berlaku pada  PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi 

yaitu berupa barang-barang kebutuhan kuliah.  

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi merupakan perusahaan Start Up yang 

bergerak dalam bidang keuangan berbasis teknologi atau yang biasa di sebut 

dengan Financial Technology (Fintech) yang memberikan akses pembiayaan 

bagi mahasiswa untuk membeli barang kebutuhan kuliah dengan cara cicilan 

tanpa kartu kredit. Perusahaan ini telah resmi terdaftar dan memperoleh 

 
10 Ibid, hlm 3. 
11 Ibid, hlm 4. 



6 
 

 

legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini terdaftar dengan 

Surat OJK bernomor S-5101 /NB.111/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Tidak 

hanya itu semua operasional dari perusahaan ini di awasi dan di jaga ketat oleh 

OJK, dan harus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

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

Teknologi Informasi.12 

Malang merupakan kota pendidikan, di mana bertebaran banyak 

perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi 

swasta. Terhitung ada sekitar 59 Perguruan tinggi yang tersebar di Kota 

Malang.13 

Dengan jumlah perguruan tinggi yang banyak tersebut tentunya 

populasi mahasiswa di kota ini juga sangat banyak, sehingga kebutuhan 

konsumsinya pun tidak sedikit. Apalagi saat ini sudah ada platform pembiayaan 

online yang disediakan oleh PT.Cicil Solusi Mitra Teknologi yang menawarkan 

kemudahan untuk mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kuliahnya. 

Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas 

tentang “Analisis Pengaruh Pembiayaan Online Pada PT.Cicil Solusi Mitra 

Teknologi Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Di Kota Malang”  

  

 
12 https://www.cicil.co.id/about-us. Diakses tanggal 20 Maret 2019, pada pukul 09.30 WIB. 
13 https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi. Diakses tanggal 26 juli 

2019 pukul 06.30 WIB. 

https://www.cicil.co.id/about-us
https://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi.
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B. Rumusan Masalah 

Apakah pembiayaan online pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi 

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mahasiswa di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah pembiayaan online berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi mahasiswa di Kota Malang? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

terkait pengaruh pembiayaan online terhadap perilaku konsumsi mahasiswa 

di Kota Malang secara terperinci. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

sumber referensi dari teori dan disiplin ilmu yang telah diperoleh 

selama mengenyam ilmu di bangku kuliah 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada mahasiswa 

khususnya. Untuk memberi informasi tentang pengaruh pembiayaan 

online yang mereka lakukan terhadap perilaku konsumsi mereka 

sendiri dan selanjutnya diharapkan agar mahasiswa dapat mengelola 

keuangannya dengan mengutamakan hal-hal prioritas serta dapat 

terhindar dari perilaku konsumtif.  
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c. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang dibuat selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yakni mengenai fenomena 

mahasiswa perguruan tinggi di kota malang, maka penelitian dibatasi terkait 

dengan perilaku Konsumsi Mahasiswa di Kota Malang dengan adanya 

pembiayaan online dari PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi. Khususnya 

mahasiswa yang sudah dapat mengakses pembiayaan online dari PT.Cicil 

Solusi Mitra Teknologi . Maka peneliti memberi batasan masalah, yaitu: 

1. Variabel pembiayaan online dan perilaku konsumsi. 

2. Responden penelitian adalah mahasiswa pada 10 perguruan tinggi di 

Malang yang sudah dapat mengakses pembiayaan online dari PT. Cicil 

Solusi Mitra Teknologi. Adapun perguruan tinggi tersebut yaitu : 

Universitas Muhammadiyah Malang , Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri 

Malang, Universitas Kanjuruhan, Universitas Negeri Malang, 

Universitas Islam Malang, Universitas Tribuwana Tunggadewi, 

Universitas Merdeka Malang, Institut Teknologi Malang.


