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RINGKASAN PENELITIAN 

ANALISIS ADOPSI NASABAH TERHADAP RENCANA PENGAPLIKASIAN 

TEKNOLOGI FINANSIAL URUN DANA (CROWDFUNDING) OLEH PERBANKAN 

SYARIAH 

Penelitian ini menganalisis keinginan adopsi pelayanan rencana pengintegrasian 

financial technology-crowdfunding (tekfin urun dana) di perbankan syariah oleh nasabah 

melalui akses internet dengan pendekatan multi perspektif psikologi dan manajerial kemudian 

membuat permodelan tekfin urun dana yang cocok diaplikasikan pada perbankan syariah. 

Konsep multi perspektif tersebut meliputi kualitas pelayanan, konteks teknologi, aspek 

psikologi, dan pengetahuan produk. Aspek kualitas pelayanan membahas interactivity, 

information, dan currentcy dari pelayanan website; aspek konteks teknologi meliputi 

usefulness, ease of use penggunaan produk dan akses (accessibility) website; aspek psikologi 

meliputi risk perception, dan trust. Sedangkan pengetahuan produk meliputi financial literacy 

dan brand awareness. 

Pada metodologi, penelitian ini menggunakan desain penelitian untuk nasabah 

pengguna secara kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yang diterapkan 

adalah wawancara dengan pengguna sebagai calon kreditur untuk bisa melakukan eksplorasi 

pandangan atau pendapat dengan baik. Terkait dengan metode survei, penelitian ini 

mengonfirmasi pandangan pengguna atas keinginan menggunakan produk financial 

technology untuk mendukung usaha kerja dalam jangka panjang. Lokasi penelitian ada di 

Medan, Semarang, Surabaya, dan Bandung. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi kualitas layanan (interactivity dan 

currency), psikologi (risk perception dan trust) serta teknologi (usefulness, ease of use dan 

akses website) mempengaruhi secara positif tingkat adopsi crowdfunding syariah di 

Indonesia. Dimensi pengetahuan produk tidak mempengaruhi adopsi crowdfunding tetapi 

financial literacy berpengaruh positif terhadap tingkat adopsi crowdfunding syariah di 

Indonesia. Tingkat adopsi pada crowdfunding syariah juga berpengaruh positif pada tingkat 

switching behavior dari nasabah. Beberapa model kualitatif juga ditampilkan untuk 

menjelaskan beberapa langkah yang harus diterapkan perbankan syaria dalam pengaplikasian 

crowdfunding. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

ANALISIS ADOPSI NASABAH TERHADAP RENCANA PENGAPLIKASIAN 

TEKNOLOGI FINANSIAL URUN DANA (CROWDFUNDING) OLEH PERBANKAN 

SYARIAH 

Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial (fintech) dan crowdfunding di 

Indonesia, perumusan kebijakan serta pencapaian model yang ideal atas financial technology-

crowdfunding (tekfin urun dana) di perbankan syariah mutlak diperlukan, Hal ini sedang 

diupayakan melalui perencanaan perbankan syariah yang sedang berusaha untuk 

berkolaborasi dengan perusahaan fintech syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis 

syariah. Maka, penelitian ini menganalisis keinginan nasabah perbankan dalam mengadopsi 

pelayanan Fintech dalam bentuk Crowdfunding yang akan diaplikasikan oleh perbankan 

syariah dengan pendekatan multi perspektif psikologi dan manajerial kemudian membuat 

permodelan tekfin urun dana yang cocok diaplikasikan pada perbankan syariah. Konsep multi 

perspektif tersebut meliputi kualitas pelayanan, konteks teknologi, aspek psikologi, dan 

pengetahuan produk. Aspek kualitas pelayanan membahas interactivity, information, dan 

currency (kekinian) dari pelayanan website; aspek konteks teknologi meliputi usefulness, 

ease of use penggunaan produk dan akses (accessibility) website; aspek psikologi meliputi 

risk perception, switching behavior dan trust. Sedangkan pengetahuan produk meliputi 

financial literacy dan brand awareness. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi regulator khususnya OJK dalam menyusun strategi dalam rangka transformasi 

perbankan Syariah melalui pengimplemntasian tekfin urun dana. Penelitian ini juga 

diharapkan mampu memberikan model bisnis tekfin urun dana Syariah yang inklusif dan 

memenuhi prinsip kehati-hatian bagi para investor fintech serta meningkatkan sinergi antar 

industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain. Melalui model fintech yang 

direncanakan pada perbankan syariah, nasabah mendapatkan kemudahan akses pembiayaan 

untuk mendukung kegiatan usaha.  

Metodologi pada penelitian ini menggunakan mixed method yaitu menggunakan 

desain penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Jumlah responden ialah lebih dari 350 

responden yang tersebar di empat lokasi penelitian yang diambil dari Medan, Semarang, 

Surabaya, dan Bandung. Analisis teknik statistik yang digunakan dalam metode kuantitatif 

yaitu menggunakan metode Structural Equation Model dengan menggunakan PLS dalam dua 

tahap, yaitu first order model (model per variabel) dan second order model (model per 

perspektif). Metode penelitian kualitatif yang diterapkan adalah qualitative content analysis 

melalui wawancara dengan pengguna sebagai calon kreditur untuk bisa melakukan eksplorasi 

pandangan atau pendapat dengan baik. Terkait dengan metode survei, penelitian ini 

mengonfirmasi pandangan pengguna atas keinginan menggunakan produk financial 

technology untuk mendukung usaha kerja dalam jangka panjang.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi kualitas layanan (interactivity dan 

currency), psikologi (risk perception dan trust) serta teknologi (usefulness, ease of use dan 

akses website) mempengaruhi secara positif tingkat adopsi crowdfunding syariah di 

Indonesia. Dimensi pengetahuan produk tidak mempengaruhi adopsi crowdfunding tetapi 

financial literacy berpengaruh positif terhadap tingkat adopsi crowdfunding syariah di 

Indonesia. Tingkat adopsi pada crowdfunding syariah juga berpengaruh positif pada tingkat 

switching behavior dari nasabah. Beberapa model kualitatif juga ditampilkan untuk 

menjelaskan beberapa langkah yang harus diterapkan perbankan syariah dalam 
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pengaplikasian crowdfunding. Beberapa solusi menuju ideal diusulkan oleh para responden 

yang merupakan kalangan investor crowdfunding, antara lain: sosialisasi yang merata, proses 

transaksi yang sederhana, sosialisasi melalui edukasi dan iklan, inovasi produk dan 

kemudahan legalitas, peningkatan pelayanan, monitoring rutin atas gangguan aplikasi serta 

peningkatan transparansi, serta sosialisasi manajemen risiko. Lebih jauh, penelitian ini juga 

merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan jika financial technology-crowdfunding 

(tekfin urun dana) diterapkan pada perbankan Syariah, yaitu: (1) melakukan studi banding 

dengan crowdfunding yang sudah ada, (2) bekerjasama dengan ormas islam dalam 

melakukan sosialisasi, (3) mulai diaplikasikan secara perlahan, (4) Bank syariah membuat 

roadmap produk crowdfunding yang akan diimplementasikan, dan (5) hindari sistem 

kapitalisasi dan berbau kebohongan.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Finansial (Financial Technology) atau fintech adalah penggunaan 

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, 

dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran (Bank Indonesia, 2017). Tujuan fintech secara keseluruhan ini adalah 

untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan serta penggunaan untuk mendukung 

pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Pasar fintech dibutuhkan untuk membiayai baik 

usaha mikro, kecil dan menengah. Data dari Statista.com dan fintechnews.sg tahun 

2018 menunjukkan nilai transaksi Fintech di pasar dunia telah mencapai US$ 4.25 

juta dan niilai transaksi ini diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 17% 

setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, nilai transaksi Fintech tahun 2017 ialah sebesar 

US$176.75 juta dan di proyeksikan sebesar US$22,338 juta. Nilai ini juga 

diekspektasikan akan tumbuh sebesar 16.3% tiap tahunnya. 

Fintech di Indonesia memiliki potensi besar dan dipandang sebagai alat dari 

inklusi keuangan. Namun berdasarkan informasi dari Fintech Indonesia Report 2018, 

masyarakat Indonesia masih belum mengadopsi fintech dengan kurang lebih 50% 

penduduk tidak memiliki rekening bank dan 85% dari transaksi negara masih berbasis 

uang tunai. Menurut Wall Street Journal, hanya 3 persen orang Indonesia yang sadar 

akan konsep uang bergerak (mobile money). Data BPS menunjukkan Indonesia 

memiliki lebih dari 57 juta usaha mikro, tetapi hanya sekitar 1% dari usaha-usaha ini 

yang berhasil tumbuh menjadi usaha kecil atau menengah (UKM). Sementara 

kemunculan pasar online dan mobile seperti Tokopedia dan Bukalapak telah 
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memungkinkan lebih banyak usaha kecil ini tumbuh, walau sebagian besar usaha-

usaha ini masih terkendala oleh tidak tersedianya kredit untuk meningkatkan skala 

bisnis mereka. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun regulasi tekfin (fintech) melalui 

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada 29 Desember 2016 terkait Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut Bardan (2017), OJK 

melakukan proyeksi bahwa ada sekitar 60 juta pebisnis UMKM yang membutuhkan 

pendanaan usaha dengan nilai total Rp1.600 triliun. Perbankan konvensional hanya 

mampu memenuhi kebutuhan pendanaan ke sektor UMKM sebesar Rp600 triliun 

hingga Rp700 triliun. Dengan demikian, sisa pendanaan bisa diupayakan melalui 

fintech.  

 Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Ramdan, 2017) membagi fintech 

ke dalam empat kategori yaitu 1) layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang 

bersedia memberikan pinjaman, 2) penyediaan pasar atau platform-aggregator yang 

mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi spesifik yang bisa 

dimanfaatkan konsumen untuk pengambilan keputusan bisnis, 3) manajemen risiko 

dan investasi, dan 4) pembayaran, clearing dan settlement. Menurut Ramdan (2017), 

perkembangan jumlah fintech berdasarkan sektor mengalami pertumbuhan. Menurut 

Asosiasi Fintech Indonesia (2017), jumlah fintech saat ini sebesar 153 perusahaan 

dengan persentase sektor pembayaran sebesar 40%, pinjaman 23%, aggregator 12%, 

perencanaan keuangan 7%, Crowdfunding 7%, dan lainnya 11%.  

Terkait Crowdfunding, meskipun jumlah pemain masih kecil, Otoritas Jasa 

Keuangan menunjukkan informasi bahwa pertumbuhan startup fintech mengalami 

pertumbuhan hingga mencapai 110% selama kurun 2016 (Nugroho & Panjaitan, 
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2017). Crowdfunding merupakan alternatif pendanaan bagi para pelaku usaha baik 

individu maupun organisasi untuk memulai, mengembangkan usaha dan 

mempertahankan usaha tanpa menggunakan perantara jasa perbankan. Pendanaan ini 

diambil dari para individu, kelompok atau pemodal lain yang memiliki orientasi 

kedermawanan dan sosial. Para pelaku usaha ini pada umumnya adalah pelaku usaha 

yang memulai bisnis baru (Swenson, Roads, Whitlark, 2014). Pelaku usaha ini 

biasanya adalah pelaku usaha yang memiliki skala masih kecil dan belum memiliki 

banyak pengalaman. Pelaku usaha ini juga tidak memiliki modal yang cukup untuk 

memulai usaha baru (Cosh, Cumming, Hughes, 2009). Pengembangan dan 

pengelolaan usaha membutuhkan pendanaan yang relatif besar, sehingga bagi pelaku 

usaha yang tidak memiliki modal akan mengalami kesulitan dalam memulai 

usahanya. Crowdfunding yang ada di Indonesia antara lain Investree, Crowdo, 

Amartha, Kitabisa, Wujudkan.com, GandengTangan.org, Indves, iGrow, dan 

Modalku. Masing-masing fintech-crowdfunding tersebut memiliki kebijakan yang 

berbeda terkait dengan bunga, rata-rata tenor, dan jaminan. 

Alternatif pendanaan ini mulai diminati oleh para pelaku usaha karena 

dianggap lebih mudah dan fleksibel. Menurut Sannajust, Roux dan Chaibi (2014), 

kekurangan sumber daya terutama keuangan beserta aksesnya menjadikan alternatif 

pendanaan melalui Crowdfunding menjadi sasaran pilihan para pelaku bisnis. Selain 

itu, karakteristik yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk menanggung 

bersama risiko kegagalan bisnis yang akan ditemui membuat para pelaku usaha 

merasa tertarik. Menurut Kleeman, Voss & Rieder (2008), organisasi yang 

memanfaatkan Crowdfunding dengan tujuan untuk mendapatkan pengurangan 

pembiayaan yang rumit dan bisa mendapatkan sejumlah solusi. Solusi yang 

didapatkan dari sejumlah investor yang sukarela memberikan investasi. Solusi yang 
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sifatnya kolektif ini merupakan bagian inteligensi sosial yang memiliki kepedulian 

bersama. Keuntungan lain adalah para pelaku usaha mampu mendapatkan jumlah 

dana yang tidak ada batasan minimal, sekecil apapun juga akan mendapatkan 

kemudahan dalam akses pendanaan.  

Crowdfunding ini dianggap sebagai cara yang lebih efisien dan mudah 

meskipun pemerintah sudah memberikan kemudahan melalui perumusan kebijakan 

terkait pembiayaan UMKM. Pemerintah Indonesia sudah menyusun peraturan untuk 

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Pemerintah Indonesia mendukung 

program untuk peningkatan kesejahteraan dengan mengembangkan prinsip keuangan 

inklusi. Prinsip keuangan inklusi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pelaku 

usaha secara adil tanpa membedakan skala usaha. Untuk mendukung hal tersebut, 

Pemerintah Indonesia juga telah menyusun kebijakan dalam Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit 

Usaha Rakyat Mikro. Kebijakan bertujuan untuk mempercepat pencapaian strategi 

pembangunan yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang 

RPJMN 2015-2019: 1) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) 

memberikan kemudahan akses pembiayaan; 3) memberikan perluasan skema 

pembiayaan; 4) mendukung peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan 

pemasaran; 5) memperkuat kelembagaan usaha; 6) meningkatkan kemudahan, 

kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha.  

Bentuk Crowdfunding bisa meliputi empat hal yaitu 1) platform donation yaitu 

individu atau organisasi sebagai pemilik proyek mendapatkan pendanaan dan donatur 

mendapatkan imbalan sebagai bagi hasil dalam bentuk mendapatkan imbalan terkait 

hak paten atau hak intelektual atas proyek; 2) non-monetary reward individu atau 
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organisasi sebagai pemilik proyek mendapatkan pendanaan dan donatur mendapatkan 

imbalan sebagai bagi hasil dalam bentuk non-monetary reward; dan 3) platform 

financing equity atau co-production adalah individu atau organisasi sebagai pemilik 

proyek mendapatkan pendanaan dan donatur dengan mendapatkan imbalan sebagai 

bagi hasil dalam bentuk kompensasi keuangan dan properti intelektual (Sannajust et 

al., 2014). Crowdfunding lain juga berbentuk crowdlending atau dalam bentuk peer-

to-peer lending. Sejumlah aktor juga memiliki peran masing-masing untuk 

terselenggaranya pelaksanaan pendanaan ini. Aktor-aktor tersebut adalah 

intermediaries, fundraiser, dan pendana (Bouncken, Komorek, Kraus, 2015).  

Beberapa bank syariah juga sudah mulai memperhatikan laju pesat dari 

Fintech dan Crowdfunding serta beberapa mulai merencanakan untuk 

mengimplementasikannya. Perbankan syariah sedang berusaha untuk berkolaborasi 

dengan perusahaan Fintech syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis syariah. 

Sebagai contoh, PT Bank Syariah Mandiri berencana untuk berkolaborasi dengan 

Fintech yang tidak dianggap lagi sebagai pesaing dan pada akhirnya bisa mendukung 

akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah (Primdhyta, 2017).  

Penelitian ini akan menganalisis keinginan adopsi pelayanan fintech-

crowdfunding syariah oleh nasabah dengan pendekatan multi perspektif bersifat 

psikologi dan manajerial. Pendekatan multi perspektif tersebut meliputi service 

quality, technology context, psychology aspect, dan product knowledge oleh nasabah 

perbankan syariah. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

1) aspek kualitas pelayanan membahas interactivity, information, dan currency 

dari pelayanan website;  

2) aspek konteks teknologi meliputi usefulness, dan ease of use penggunaan 

produk dan akses website;  
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3) aspek psikologi meliputi risk perception, dan trust; 

4) pengetahuan produk meliputi financial literacy dan brand awareness.  

Aspek kualitas pelayanan yang terdiri atas interactivity, information dan 

currency juga menjadi penentu keinginan adopsi pelayanan Crowdfunding melalui 

website. Crowdfunding merupakan pendanaan melalui akses digital. Kualitas 

pelayanan menjadi aspek penting untuk menentukan kepuasan konsumen (Ballantine, 

2005). Terkait dengan Crowdfunding, nasabah yang memperoleh dana melalui tekfin 

mampu mendapat informasi produk pinjaman dengan mudah dan lengkap. Informasi 

diupayakan bersifat terkini, sehingga akan memudahkan individu untuk membuat 

keputusan. Geissler, Zinkhan dan Watson (2006) berpendapat tampilan sederhana 

website memudahkan individu untuk melakukan akses.  

Aspek konteks teknologi dinilai mampu mempengaruhi pelaku nasabah untuk 

meningkatkan keinginan adopsi jasa Crowdfunding. Dalam aspek ini, persepsi 

usefulness dan ease of use akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk 

mencoba menggunakan pelayanan crowdfunding, termasuk melalui website. 

Berdasarkan studi Hossain dan Jamil (2015), penggunaan teknologi untuk nasabah 

mengalami kendala tidak hanya teknologi, tetapi juga terkait dengan masalah persepsi 

kegunaan dan kemudahan menggunakan. Terkait dengan penelitian ini, Crowdfunding 

akan mudah diakses apabila memiliki kegunaan dan kemudahan penggunaan.  

Terkait pengetahuan produk, pengetahuan produk merupakan aspek dalam diri 

konsumen untuk memahami produk dengan baik terkait dengan atribut, manfaat, 

penggunaan, akses dan konsekuensi penggunaan. Pengetahuan mengenai 

crowdsourcing merupakan salah satu aspek literasi keuangan, dimana crowdfunding 

merupakan bagian dari crowdsourcing. Crowdsourcing merupakanh proses mencari 

informasi atau keterampilan (termasuk uang) dari kelompok atau sekelompok orang. 
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Secara general, crowdsourcing merupakan suatu praktik di mana individu atau 

organisasi memperoleh barang atau jasa termasuk ide dan keuangan, dari suatu 

kelompok pengguna internet yang besar, relatif terbuka untuk mencapai hasil 

kumulatif. Literasi keuangan terkait dalam crowdsourcing ialah dengan pemahaman 

bagaimana proses pengumpulan informasi termasuk ide dan keuangan itu mampu 

didapat dan dikelola, digunakan, disimpan, dan dimanfaatkan untuk pembuatan 

keputusan termasuk bisnis. Literasi keuangan terkait crowdsourcing yang baik akan 

menguatkan aspek pengetahuan produk. Akses crowdsourcing disini lebih ditujukan 

untuk usaha skala mikro. Kemudahan akses ini sangat ditentukan oleh aspek 

demografi khususnya penghasilan dan pendidikan (Scheresberg, 2015). Penguatan 

literasi keuangan akan memudahkan untuk memahami manfaat crowdsourcing. Selain 

itu aspek brand awareness penting dipahami untuk memilih pelayanan atau produk 

yang diminati. Crowdsourcing merupakan perusahaan dengan sejumlah pemain di 

Indonesia. Tidak semua pelaku usaha paham mengenai merek-merek yang ada.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan adanya alternatif pendanaan melalu fintech, nasabah dan industry 

perbankan semakin merasakan berbagai keuntungan. Karim (dalam Sugiarti, 2017) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah akan dipercepat dengan 

kehadiran fintech dan pada tahun 2018, dunia perbankan akan diperkuat oleh 

perkembangan fintech syariah. Fintech juga bertujuan untuk mendekatkan akses 

permodalan bagi nasabah UMKM mengingat bank-bank saat ini berencana 

mengurangi pembukaan cabang di daerah mengingat tingginya biaya yang 

dikeluarkan untuk pembukaan cabang baru (Voss & Rieder, 2008). Nasabah kreditur 

juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan, mendapatkan kemudahan dalam hal 

efisiensi apabila menggunakan fitur fintech (Roux dan Chaibi, 2014; EY, 2017). 
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Maka, penelitian ini akan menganalisis keinginan nasabah kreditur perbankan dalam 

mengadopsi pelayanan Fintech dalam bentuk Crowdfunding yang akan diaplikasikan 

oleh perbankan syariah. Pemerintah Indonesia pun telah mengatur layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang diatur oleh 

fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 117/DSN-

MUI/II/2018. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini berupaya dalam menjawab keperluan perbankan Syariah dan 

menganalisis keinginan nasabah perbankan dalam mengadopsi pelayanan Fintech 

dalam bentuk Crowdfunding yang akan diaplikasikan oleh perbankan syariah dengan 

pendekatan multi perspektif bersifat psikologi dan manajerial. Perspektif psikologi 

terkait dengan aspek persepsi nasabah perbankan syariah pada pelayanan 

Crowdfunding. Persepsi ini dipertimbangkan penting karena (dapat) mengarahkan 

pelaku usaha untuk menggunakan produk Crowdfunding. Di sisi lain, perspektif 

manajerial terkait dengan pengelolaan website. Pengelolaan website terkait dengan 

optimalisasi fitur-fitur yang ada agar dapat memudahkan individu sebagai nasabah 

untuk dapat melakukan akses pelayanan. Persepsi-persepsi ini merupakan kunci 

utama dalam membangun hubungan baik dengan nasabah (Morgan dan Hunt, 1994). 

Pendekatan multi perspektif tersebut meliputi service quality, technology context, 

psychology aspect, dan product knowledge. Pertanyaan penelitian ialah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana aspek kualitas pelayanan yang meliputi interactivity, information, 

dan currency dari pelayanan website mempengaruhi keinginan adopsi 

crowdfunding? 
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2. Bagaimana aspek teknologi yang meliputi usefulness, dan ease of use 

penggunaan produk dan akses website mempengaruhi keinginan adopsi 

crowdfunding-financial technology? 

3. Bagaimana aspek psikologi yang meliputi risk perception, switching behavior 

dan trust mempengaruhi keinginan adopsi crowdfunding-financial technology? 

4. Bagaimana pengetahuan produk yang meliputi financial literacy dan brand 

awareness mempengaruhi keinginan adopsi Crowdfunding-financial 

technology? 

5. Bagaimana pengaruh adopsi crowdfunding terhadap switching behavior? 

6. Bagaimana model ideal crowdfunding-financial technology pada perbankan 

syariah? 

1.4 Tujuan Riset 

1. Menganalisis pengaruh aspek kualitas pelayanan yang meliputi interactivity, 

information, dan currency dari pelayanan website pada keinginan adopsi 

crowdfunding. 

2. Menganalisis pengaruh aspek teknologi yang meliputi usefulness, dan ease of 

use penggunaan produk dan akses website pada keinginan adopsi 

Crowdfunding. 

3. Menganalisis pengaruh aspek psikologi yang meliputi risk perception, dan 

trust pada keinginan adopsi crowdfunding. 

4. Menganalisis pengaruh pengetahuan produk yang meliputi financial literacy 

dan brand awareness pada keinginan adopsi crowdfunding. 

5. Mengetahui model ideal crowdfunding-financial technology pada perbankan 

syariah 

1.5 Urgensi Penelitian 
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1. Studi ini memberikan kontribusi bagi regulator khususnya OJK dalam 

menyusun strategi dalam rangka transformasi perbankan syariah. Dukungan 

pada crowdfunding bagi nasabah adalah membantu pembiayaan yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan mengambil manfaat 

dari adanya kemudahan transaksi.  

2. Melalui Fintech yang direncanakan pada perbankan syariah, nasabah 

mendapatkan kemudahan akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha.  

3. Studi ini juga diharapkan mampu memberikan model bisnis yang inklusif dan 

memenuhi prinsip kehati-hatian bagi para investor fintech serta meningkatkan 

sinergi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Crowdfunding 

Definisi menurut Belleflamme et al. (2010), crowdfunding meliputi tawaran 

terbuka khususnya melalui internet untuk menyediakan pendanaan dalam bentuk 

donasi atau pertukaran beberapa bentuk hadiah atau reward lainnya. Fiedler dan 

Horsch (2014) mendefinisikan crowdfunding sebagai pendanaan yang terdiri atas 

pasokan modal dan terdiri atas perusahaan yang mencari pendanaan melalui internet. 

Pendanaan ini didasarkan pada ide bisnis yang inovatif dan menawarkan kerjasama 

dengan perusahaan tersebut untuk alokasi pendanaan. Crowdfunding adalah bentuk 

proyek dan inovasi pendanaan dengan pembayaran mikro. Voorbraak (2011) 

merumuskan crowdfunding adalah proses dari satu kelompok yang mengajukan 

permohonan pendanaan dan menerima sumber dana dari sekelompok orang untuk 

membiayai proyek dengan imbalan adanya moneter dan non-moneter.  

Bentuk crowdfunding bisa meliputi empat hal yaitu platform donation, non-

monetary reward crowdfunding, platform financing equity atau co-production 

(Sannajust et al., 2014). Crowdfunding lain juga berbentuk crowdlending atau dalam 

bentuk peer-to-peer lending. Platform donation adalah pendanaan diperoleh melalui 

donasi individu atau kelompok tertentu. Individu atau organisasi sebagai pemilik 

proyek mendapatkan pendanaan dan donator tidak mendapatkan imbalan sebagai bagi 

hasil namun pemilik proyek mendapat hak paten atau hak intelektual atas proyek.  

Non-monetary reward crowdfunding adalah individu atau organisasi sebagai pemilik 

proyek mendapatkan pendanaan dan donator mendapatkan imbalan sebagai bagi hasil 

dalam bentuk non-monetary reward. Platform financing equity atau co-production 

adalah individu atau organisasi sebagai pemilik proyek mendapatkan pendanaan dan 
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donator dengan mendapatkan imbalan sebagai bagi hasil dalam bentuk kompensasi 

keuangan dan properti intelektual. Pilihan untuk memilih bentuk crowdfunding 

ditentukan oleh kesepakatan antara para partisipan yang terlibat dalam pendanaan. 

Keterlibatan untuk lebih lanjut akan dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki masing-

masing investor dalam alternatif pendanaan ini.  

 Selain bentuk crowdfunding, ada sejumlah aktor yang memiliki peran masing-

masing untuk terselenggaranya pelaksanaan pendanaan ini. Aktor-aktor tersebut 

adalah intermediaries, fundraiser, dan pendana (Bouncken et al., 2015) seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini. 

Gambar 2.1 Aktor dalam Crowdfunding 

Masing-masing memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan terealisasinya 

alokasi pendanaan ini. Aktor intermediaries dalam crowdfunding berperan untuk 

menghubungkan antara fundraiser dan individu atau organisasi yang menawarkan 

pendanaan yaitu investor. Intermediaries melayani komunikasi, berbagi informasi dan 

mengimplementasi keputusan. Platform intermediaries dapat berbentuk social 

networking. Facebook atau Twitter dapat berperan sebagai promotor untuk 

mengkomunikasikan antara investor dan fundraiser. Fundraiser merupakan individu 

yang berperan untuk mencari pendanaan. Sistem crowdfunding memberikan 

fundraiser akses ke pasar bebas untuk mendapatkan pendanaan (Burkett, 2011). 

Fundraiser tidak hanya yang bergerak dari perorangan namun juga atas nama 
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perusahaan. Motivasi fundraiser ini bisa beragam, namun yang terpenting adalah 

untuk mendapatkan pendanaan. Pencarian reputasi agar dikenal tidak menjadi 

prioritas dalam motivasi fundraiser. Biasanya fundraiser akan lebih memfokuskan 

pada organisasi yang tidak berorientasi pada profit. Aktor terakhir dalam 

crowdfunding adalah investor/pendana. Pendana adalah seseorang yang memutuskan 

untuk mendukung proyek, menanggung risiko dan mengharapkan hasil tertentu. 

Pendana ini bisa memberikan uang ini melalui bank atau penyedia keuangan mikro. 

Pendana ini biasanya bersifat anonim dan merupakan individu yang memiliki 

kemampuan lebih. Pendana ini cenderung bekerja secara kelompok dan menguatkan 

aspek sosial yaitu berkeinginan untuk memberikan bantuan agar memberdayakan 

kelompok atau individu untuk mendapatkan usaha lebih baik. Para pendana cenderung 

didorong oleh adanya reputasi sosial dan motivasi intrinsik dan motivasi untuk 

mendapatkan finansial bisa menjadi prioritas berikutnya.  

Dalam crowdfunding, terdapat sejumlah aktivitas (Sannajust et al., 2014).  

Aktivitas-aktivitas tersebut adalah: 

1) Reward Crowdfunding. Tipe ini berbasis untuk memberikan hadiah misalnya 

Kickstarter, Indiegogo, dan situs milik Singapura yaitu Crowdtivate. Reward 

Crowdfunding merupakan tipe yang sering dipilih para pebisnis yang ingin 

memproduksi prototipe dari produk. 

2) Investment Crowfunding. Investment Crowdfunding bertujuan untuk 

memberikan fasilitas untuk mendapatkan investasi keuangan dengan 

meminjam dari sekelompok pendana dengan menggunakan metode seperti 

meminjam dari bank. 
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3) Donation Crowdfunding.  Pendana memberikan uang untuk kampanye ini 

tanpa adanya pemberian kompensasi. Situs misalnya GoFundMe, 

diasosiasikan dengan faktor-faktor sosial dan personal di dunia bisnis.  

4) Equity Crowdfunding. Pendana bisa memiliki kapasitas yang mirip dengan 

investor dan cara ini bisa menjadi penyertaan ekuitas bagi para pendana. 

 

Sedangkan contoh-contoh crowdfunding di Indonesia sebagai berikut. 

1) GandengTangan.org GandengTangan.org adalah platform online di mana 

masyarakat bisa memberikan pinjaman mikro tanpa bunga ke wirausaha sosial, 

mulai dari Rp 50,000. Secara deskriptif, GandengTangan.org adalah website 

platform crowdfunding berbasis pinjaman (disebut juga crowdlending) yang 

menghubungkan antara crowd (publik/masyarakat) yang ingin memberikan 

pinjaman dana tanpa bunga, dengan pelaku usaha sosial, yang membutuhkan 

dana pinjaman. 

2) Kitabisa.com Kitabisa.co.id berawal dari ide crowdfunding yang dipresentasikan 

kepada Rumah Perubahan yang didirikan oleh Prof. Rhenald Kasali di tahun 

2012. Ide ini memiliki idealism sosial yang kemudian dikelola dengan 

menggunakan fasilitas teknologi informasi. Konsep ide kitabisa.co.id berasal 

dari gerakan sosial yang ada di Negara barat, yang kemudian dipadukan dengan 

budaya Indonesia yang ketimuran. Kitabisa.co.id sendiri resmi dioperasikan 

pada tanggal 6 Juli 2013, dan tercatat sebagai situs yang mengusung 

crowdfunding sosial pertama di Indonesia.  

3) Amartha Microfinance. Amartha Microfinance didirikan oleh Andi Taufan 

Garuda Putra pada 2010. Perusahaan ini merupakan lembaga keuangan mikro 

yang bertujuan memberikan jasa layanan keuangan yang bisa diakses oleh 
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masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Banten, dan Kabupaten Lebak. Tujuan Amartha untuk mendukung usaha mikro 

dan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia agar mendapatkan kemudahan 

modal pembiayaan yang bisa diupayakan. 

4) Wujudkan.com. Social enterprise lain adalah Wujudkan.com yang didirikan 

oleh Mandy Marahimin, Dondi Hananto, Wicak Soegijoko dan Zaki Sani. 

Social Enterprise ini resmi terbentuk pada 21 Februari 2012. Wujudkan.com 

merupakan situs untuk kreator Indonesia agar mendapatkan dukungan dana dari 

masyarakat luas untuk mewujudkan kreasi mereka.  

5) Indves. Dikry Paren mendirikan Indves sebagai sebuah platform crowdfunding 

syariah yang didirikan pada bulan Oktober 2015. Para pelaku mikro dan usaha 

kecil menengah (UKM) yang ingin mencari modal berbasis syariah, bisa 

langsung mengirimkan proposal bisnisnya kepada Indves. Setelah itu, tim 

Indves menilai dan menganalisis proposal bisnis tersebut terkait kelayakan 

untuk menerima pendanaan. 

6) iGrow. Crowfunding lain adalah iGrow yang bergerak pada penanaman untuk 

menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi. Organisasi ini 

bertujuan untuk membantu petani lokal dan mengoptimalkan lahan yang belum 

optimal diberdayakan.  

7) Modalku. Modalku didirikan oleh Reynold Wijaya pada Januari 2016. 

Sebelumnya Reynold juga telah mendirikan Startup yang bergerak di 

crowdfunding di Singapura sejak Februari 2015. Dari pengalaman tersebut, 

akhirnya Reynold, Iwan Kurniawan, dan Kevin Teo melihat peluang di 

Indonesia untuk mengimplementasi bisnis yang serupa dengan lisensi di bawah 

PT Mitrausaha Indonesia Grup. 
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8) Investree. Investree dibentuk pada November 2015. Investree melakukan soft-

launching pada bulan Januari 2016. Crowdfunding ini didirikan oleh Adrian 

Asharyanto Gunadi, Andi M Andries dan Dickie Widjaja dan sejauh ini masih 

berjalan dengan modal pribadi. Dengan pengalaman masing-masing Founder 

dan Co-founder, Investree memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang 

terbaik bagi penggunanya. Tujuan Investree adalah untuk membantu masyarakat 

dan para pelaku usaha memperoleh pinjaman, terutama bagi mereka yang 

kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. 

Menurut berbagai macam sumber yang dirangkum oleh Scholz (2015), kelebihan 

yang dimiliki crowdfunding jika dibandingkan dengan pendanaan konvensional, 

adalah: 

1) Memungkinkan untuk mengukur minat publik sebelum meluncurkan 

produk baru, sehingga dapat memperkirakan bentuk minat publik pada 

umumnya. 

2) Pendanaan dengan biaya yang sangat murah dan tetap memiliki 

perusahaan sepenuhnya, tidak harus berbagi kepemilikan dengan investor. 

3) Wadah untuk menguji dan memvalidasi ide melalui pendukung awal 

dengan biaya yang hampir nol dan sedikit sumber daya, misalnya membuat 

video presentasi. 

4) Investor pendukung menjadi promotor di jaringannya dan membantu 

mempromosikan projek tersebut di berbagai macam jaringan pribadi yang 

dimiliki. 
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Crowdfunding juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan pendanaan 

konvensional, yaitu: 

1) Kampanye dalam penggalangan dana membuat stress dan dipenuhi oleh 

gejolak naik-turun yang menyebabkan pengusaha harus menghabiskan 

waktu dan tenaga untuk menggalang dana, walaupun belum pasti berhasil. 

2) Banyak proyek lain yang menggalang dana harus berkompetisi untuk 

mendapatkan perhatian dari audiens yang sama pada komunitas platform 

online tersebut. 

3) Mempublikasikan ide ke umum artinya pesaing berpotensi untuk bisa 

mendapatkan keuntungan dari informasi publik tersebut. 

2.2.Technology Acceptance Model 

Model konseptual penelitian terkait dengan adopsi produk bukan model baru, 

tetapi merupakan model perluasan yang menggunakan beberapa perspektif teoretis. 

Terkait dengan keinginan adopsi pelayanan Crowdfunding, penelitian ini bertujuan 

untuk menggunakan beberapa perspektif dari aspek psikologi dan manajemen untuk 

menganalisis perilaku terkait keinginan adopsi pelayanan Crowdfunding oleh nasabah. 

Moschis dan Smith (1985) berpendapat bahwa, model perluasan yang mencakup 

beberapa perspektif bisa menjelaskan suatu fenomena lebih baik. Dengan demikian, 

model ini memiliki kekuatan untuk memahami suatu fenomena yang tidak hanya 

dipahami dari satu sisi.  

Penggunaan beberapa perspektif yang diaplikasikan sekaligus dalam suatu 

model selain bertujuan memperluas pemahaman yang ada, juga bertujuan untuk 

mengetahui adanya keterkaitan antara satu perspektif dan perspektif lainnya. Teori 

adopsi model yang biasa digunakan oleh peneliti-peneliti lain adalah Technology 
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Acceptance Model (TAM) atau teknologi penerimaan model adalah model yang 

dikembangkan oleh Davis (1989). Model adopsi produk atau teknologi merupakan 

model yang sering digunakan dalam riset untuk menganalisis penggunaan teknologi 

informasi. Model TAM merupakan perluasan Theory of Reasoned Action (TRA). 

Model TAM menjelaskan penerimaan teknologi informasi dengan tiga konsep utama 

yang yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan norma subjektif. 

Dalam penelitian ini, model adopsi produk dianalisis tidak hanya menggunakan model 

TAM yang merupakan bagian dari aspek konteks teknologi, tetapi diperkuat dengan 

analisis melalui perspektif lain. Perspektif ini merupakan aspek dari sisi manajerial 

dan psikologi. Hal ini terbagi dalam sejumlah aspek yaitu kualitas pelayanan, konteks 

teknologi, psikologi, dan pengetahuan produk.  

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perbankan syariah khususnya 

perbankan syariah yang akan mengadopsi Crowdfunding untuk mengembangkan 

strategi bisnis yang bisa mengakomodasi perspektif yang digunakan dalam model 

penelitian untuk memudahkan nasabah menggunakan pelayanan jasanya. Strategi 

bisnis yang mengakomodasi berbagai perspektif bisa memfokuskan pada cara menarik 

nasabah/masyarakat untuk menggunakan pelayanan Crowdfunding, memberikan 

edukasi penggunaannya dan mengoptimalkan pelayanan kepada para pelaku nasabah.  

 

2.3.      Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai adopsi Crowdfunding oleh nasabah khususnya pelaku 

usaha bisa dijelaskan dengan sejumlah penelitian yang relevan terkait dengan 

karakteristik nasabah dalam mendapatkan pendanaan dan melakukan investasi. Krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 dan 2008/2009 menunjukkan 

bahwa usaha kecil dan menengah telah terbukti sebagai kelompok usaha mandiri yang 
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memiliki resistensi yang kuat (Ibrahim, 2012). Sayangnya, kelompok usaha mandiri 

ini, terutama usaha kecil dan mikro yang berpenghasilan rendah tidak mudah 

mendapatkan modal atau pembiayaan dari lembaga perbankan karena kurangnya 

sejarah keuangan. Salah satu solusi pendanaan untuk usaha kecil dan mikro adalah 

pembiayaan mikro dan beberapa lembaga di Indonesia yang telah terlibat dalam 

pembiayaan mikro. Model pembiayaan berbasis web dan crowdfunding dinilai 

berhasil dalam usaha pembiayaan mikro dalam meningkatkan kepercayaan pemberi 

pinjaman dan transparansi mitra dan organisasi sehingga dana dapat didistribusikan 

kepada orang yang tepat, dikelola dengan cara yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup bagi peminjam dan untuk mencapai kemungkinan 

pengembalian uang tertinggi (De Crescenzo, 2016), juga berlaku terkhusus di 

Indonesia (Ibrahim, 2012). Menurut studi Demirguc-Kunt dan Klapper (2012), 

masyarakat menengah bawah di Jawa cenderung menerapkan arisan sebagai cara 

untuk mendapatkan pendanaan. Hal ini didukung dengan aspek penguatan komunitas 

dan dukungan budaya timur yang mendukung adanya kebersamaan. Persentase 

penggunaan institusi keuangan formal baru 20% dari total populasi pada 2011. 

Dengan demikian, hal ini menjadi permasalahan sendiri mempengaruhi masyarakat 

dalam memanfaatkan aksesibilitas kredit yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Banyak program terkait untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat misalnya peningkatan sanitasi, pangan, energi, perumahan, 

kesehatan, pendidikan, dan penggunaan internet (Subrahmanyan & Gomez-Arias, 

2008).  

Shirazi dan Khan (2014) dan Ahmed (2009) berpendapat perhatian pada kredit 

keuangan mikro penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Imai, Arun, Annim 

(2010) juga berpendapat bahwa produk keuangan mikro mampu mengurangi 
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kemiskinan rumah tangga. Mader (2014) berpendapat bahwa keuangan mikro 

dianggap sebagai cara untuk melepaskan kemiskinan yang paling bagus karena 

keuangan mikro merupakan hak kemanusiaan. Keuangan mikro bisa berupa pinjaman 

bank seperti yang dilakukan oleh Grameen Bank, bantuan dari Bank Dunia, 

pemerintah, dana filantropi perusahaan, dana pribadi, perbankan, atau gerakan sosial 

terkait dengan praktik penerapan kredit mikro.  

Menurut Anderson dan Billou (2007), kemampuan dalam mengupayakan 

akuisisi produk atau jasa juga menjadi faktor dalam memudahkan untuk membuat 

keputusan. Kesadaran terkait dengan pengetahuan atau aspek kognitif juga 

mempengaruhi masyarakat untuk memahami adanya produk keuangan mikro. 

Keinginan untuk menerima tawaran produk oleh nasabah juga menjadi perhatian 

karena kemauan untuk menggunakan ini terkait dengan persepsi risiko. Persepsi risiko 

oleh nasabah cukup tinggi karena menyadari latar belakang dengan tingkat pendidikan 

yang rendah dan minimnya pengetahuan yang menguatkan keyakinan. Memahami hal 

ini menjadi penting terkait dengan adopsi produk keuangan. Reeves dan Sabharwal 

(2010) menunjukkan bahwa aspek trust penting dalam adopsi penggunaan keuangan 

melalui mobile phone. Terkait dengan hal ini, meskipun menggunakan produk kredit 

keuangan mikro non-mobile phone, aspek trust juga penting dianalisis. Trust 

masyarakat bawah terhadap lembaga yang menawarkan kredit juga menjadi kajian 

penting lebih lanjut.  

Perilaku adopsi pelayanan Crowdfunding merupakan bentuk perilaku 

konsumen secara individu dalam memilih, mengamankan, menggunakan, dan 

mengatur jasa Crowdfunding untuk memuaskan kebutuhan. Fokus utama dalam 

perilaku konsumen adalah tentang cara individu dalam membuat keputusan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki yaitu waktu, uang, dan usaha yang 
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dilakukan guna mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan (Schiffman dan Kanuk, 

2010). Terkait dengan perilaku adopsi Crowdfunding, perilaku ini merupakan 

pembuatan keputusan untuk menggunakan Crowdfunding. Perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal (Hawkins et al., 

2013). Faktor eksternal di antaranya terdiri atas budaya, sub budaya, demografi, 

pengaruh sosial (status sosial, grup referensi, keluarga, teman, dan lain-lain), dan 

aktivitas pemasaran. Di sisi lain, faktor internal terdiri atas persepsi, motivasi, 

kepribadian, pembelajaran, sikap,dan gaya hidup. 

Pada penelitian ini, terkait perilaku nasabah dalam pembiayaan dan investasi 

serta penggunaan kredit keuangan berbasis crowdfunding dapat dijelaskan pula oleh 

faktor eksternal dan internal. Penelitian ini menggunakan sisi internal perilaku usaha 

yaitu persepsi terhadap penggunaan pembiayaan dan investasi Crowdfunding yang 

terkait dengan penafsiran stimulan atas pelayanan Crowdfunding. Persepsi ini 

dipengaruhi oleh aspek latar belakang individu terkait dengan tingkat pengetahuan, 

pembelajaran dan tentu saja kebutuhan. Selain faktor internal yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku nasabah, aspek eksternal terkait juga digunakan dengan 

pelayanan Crowdfunding.  

 

2.4.       Penelitian Saat Ini 

Penelitian ini menganalisis pengaruh aspek kualitas pelayanan yang meliputi 

interactivity, information, dan currency dari pelayanan website pada adopsi 

crowdfunding. Studi Ballantine (2005) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

website yang memberikan aspek interaktif dengan pengguna akan memudahkan untuk 

adopsi produk. Hal ini sejalan dengan penelitian Liu & Shrum (2002) yang 

berpendapat bahwa website yang informatif dan memberikan kemudahan dalam 
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berkomunikasi dengan penggunanya akan mendukung pengadopsian produk. Hal ini 

ditambahkan oleh Fogg et al. (1991) yang berpendapat bahwa website yang 

memberikan informasi terkini akan memudahkan individu untuk membuat keputusan. 

Dengan demikian, aspek interaktif, kemudahan berkomunikasi, dan informasi terkini 

memudahkan perilaku nasabah untuk mendapatkan akses pendanaan crowdfunding 

melalui media digital.  

Terkait analisis pengaruh aspek teknologi yang meliputi usefulness dan ease of 

use penggunaan produk dan akses website pada keinginan adopsi Crowdfunding, 

penelitian ini menggunakan konsep Technology Acceptance Model yaitu usefulness 

(persepsi kegunaan) dan ease of use (kemudahan menggunakan). Persepsi kegunaan 

adalah persepsi pengguna terhadap teknologi sebagai salah satu produk inovatif 

(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai 

suatu tingkatan kepercayaan seseorang untuk menggunakan suatu sistem tertentu agar 

dapat meningkatkan kinerja secara lebih optimal. Kemudahan dianggap sebagai 

ukuran dari keyakinan seseorang untuk memanfaatkan teknologi tertentu dengan 

mengurangi kesulitan, kerugian, ataupun tambahan biaya lainnya (Al-Gahtani, 2001). 

Kemudahan penggunaan bisa juga menjelaskan suatu kondisi perilaku nasabah tanpa 

kesulitan dalam memahami, mempelajari atau menggunakan sesuatu. Nasabah bisa 

mengetahui proses penggunaan teknologi tersebut bersifat memudahkan terkait 

pemanfaatan pelayanan perbankan misalnya mudahnya akses internet, jaminan suatu 

transaksi yang aman, dan layanan crowdfunding yang baik jika dibutuhkan. 

Pengaruh aspek psikologi yang meliputi risk perception, dan trust pada adopsi 

crowdfunding juga dianalisis. Terkait dengan penggunaan kredit dan investasi 

crowdfunding, nasabah dianggap sebagai individu yang memiliki latar belakang 

dengan pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda dan tidak semua nasabah 
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akan mudah menerima kredit keuangan dengan akses digital. Persepsi risiko ini 

bersifat psikologis karena meliputi kekhawatiran individu dalam melakukan 

administrasi pengajuan kredit. Persepsi karena kesulitan untuk melakukan pengajuan 

termasuk pembayaran cicilan juga membuat individu untuk mengurungkan keinginan 

untuk menggunakan crowdfunding. Risiko juga dihadapi oleh investor dimana 

investor mewakili orang banyak yang telah memutuskan untuk secara finansial 

mendukung proyek-proyek pada crowdfunding ini dan mengharapkan hasil tertentu 

(Ordanini et al., 2011, hlm. 5; Bouncken et al., 2015).  

Terkait trust, Renolds (1997) berpendapat bahwa trust adalah aspek penting 

yang harus dimiliki sebuah organisasi agar berkinerja baik, yang pada akhirnya akan 

memberikan manfaat untuk semua pihak. Jika sebuah perusahaan yang akan 

menawarkan pelayanan crowdfunding, maka konsep trust menjadi sangat penting dan 

menjadi penentu keberhasilan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Apalagi jika 

perusahaan mampu mempengaruhi perilaku nasabah untuk menggunakan kredit 

Crowdfunding, maka perusahaan menciptakan trust untuk meningkatkan transaksi. 

Hal ini membutuhkan transparansi keuangan (Sama & Casselman, 2013). Trust bisa 

tercapai bila perusahaan bisa lebih terbuka dan menunjukkan aspek reliabilitas secara 

konsisten. 

Penelitian ini juga menganalisis pengaruh pengetahuan produk yang meliputi 

financial literacy dan brand awareness pada keinginan adopsi crowdfunding. Terkait 

pengetahuan produk, pengetahuan produk merupakan aspek dalam diri konsumen 

untuk memahami produk dengan baik terkait dengan atribut, manfaat, penggunaan, 

akses dan konsekuensi penggunaan. Pengetahuan produk tentang crowdfunding 

merupakan aspek literasi keuangan. Literasi keuangan ini terkait juga dengan 

pendidikan dan pemahaman bagaimana keuangan dikelola, digunakan, disimpan, dan 
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dimanfaatkan untuk pembuatan keputusan termasuk bisnis. Literasi keuangan yang 

baik akan menguatkan aspek pengetahuan produk. Akses crowdfunding lebih 

ditujukan untuk usaha skala mikro. Kemudahan akses ini sangat ditentukan oleh aspek 

demografi khususnya penghasilan dan pendidikan (Scheresberg, 2015). Penguatan 

literasi keuangan akan memudahkan untuk memahami manfaat crowdfunding. 

 Selain itu, aspek brand awareness penting untuk dipahami dalam melakukan 

pemilihan pelayanan atau produk yang diminati. Brand awareness merupakan awal 

kontak konsumen dengan sebuah merek (Keller, 2003). Crowdfunding merupakan 

perusahaan dengan sejumlah pemain di Indonesia. Tidak semua pelaku usaha paham 

mengenai merek-merek yang ada. Pelaku usaha harus memahami aspek atribut, 

manfaat, asosiasi merek agar konsumen memiliki pengetahuan dengan baik.  

Gambaran penelitian dari riset ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2. Model Penelitian Riset
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk 

menganalisis keinginan penggunaan pendanaan melalui crowdfunding. Model ini 

membahas persepsi aspek kualitas pelayanan yang meliputi interactivity, information, 

dan currency; aspek konteks teknologi yang meliputi usefulness, dan ease of use 

penggunaan produk dan akses website, risk perception, dan trust dan pengetahuan 

produk yang meliputi financial literacy dan brand awareness. 

3.2.     Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah nasabah individu perbankan yang menggunakan 

jasa Fintech-Crowdfunding.  

3.2.1. Sampling  

Pengambilan sampling dipilih dengan menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria yaitu individu dengan sebagai nasabah yang merupakan nasabah baik 

kreditur maupun debitur dalam menggunakan crowdfunding. Wilayah penelitian 

meliputi Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang. Sampel wawancara yang terlibat 

sebanyak 20 orang pelaku usaha, setiap kota akan dipilih 5 orang. Sementara pada 

tahap penyebaran kuesioner berkisar 350 orang.  

3.2.2. Koleksi Data  

Dalam riset ini dua metode pengumpulan data dilakukan, yaitu: wawancara 

dan survei. Penelitian diawali dengan melakukan wawancara mendalam. Wawancara 

dilakukan dengan 20 partisipan yang juga menjadi responden. Metode pengumpulan 

data dilakukan melalui survei dengan mengirimkan atau memberikan kuesioner 
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kepada 350 individu nasabah perbankan. Pada pengisian kuesioner, responden juga 

disediakan pendampingan dalam mengisi kuesioner agar memudahkan mereka.  

3.2.3. Pengukuran 

Untuk penelitian kuantitatif, penelitian menggunakan pengukuran dari 

penelitian terdahulu. Pengukuran variabel interactivity, information, dan currency; 

aspek konteks teknologi yang meliputi usefulness, dan ease of use penggunaan produk 

dan akses website, risk perception, dan trust diadopsi dari penelitian Ballantine 

(2005), Suh & Han (2003) dan Davis (1989). Pengetahuan produk yang meliputi 

financial literacy dan brand awareness diadopsi dari Keller (2003). Variabel 

keinginan menggunakan willingness to use yang diadopsi dari Conrad, Michalisin & 

Karau (2013). Kuesioner dalam penelitian menggunakan bentuk pertanyaan tertutup 

di seluruh bagian, kecuali pada bagian pertama kuesioner. Pertanyaan tertutup 

(closed-ended questions) adalah pertanyaan dengan jawaban-jawabannya telah 

dibatasi sehingga responden tidak menjawab secara panjang lebar dengan 

menggunakan Skala Interval (Interval Scale), dan Metode Pengukuran Sikap yaitu 

Skala Likert. Dalam penelitian ini, Skala Likert digunakan adalah lima tingkatan yang 

bertujuan untuk memberikan responden dalam memilih jawaban yang sesuai dengan 

pendapatnya (Cooper & Schindler, 2014). Terkait dengan penelitian kualitatif, daftar 

pertanyaan dikembangkan dari pengukuran kuantitatif yang akan digunakan untuk 

menjelaskan hasil yang didapatkan dari penelitian kuantitatif.  

3.3.      Analisis Data 

Terkait dengan analisis data hasil wawancara, tahapan analisis meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 
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Kemudian, hasil dari reduksi data ialah pernyajian data dimana penyajian data dalam 

aspek kualitatif saat ini dapat juga dilakukan dalam visualisasi matriks, grafik, 

jaringan, ataupun bagan. 

Tahap selanjutnya ialah proses penarikan kesimpulan. Dimana pada tahap ini, 

tergabung dua hasil analisis yaitu hasil dari pendekatan kuantitatif yang kemudian 

dikaitkan dengan hasil dari pendekatan kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian 

yang menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode analisis data 

deskriptif kuantitatif, dimana hal ini bertujuan untuk menjawab perumusan masalah 

mengenai adopsi Crowdfunding. Analisis teknik statistik yang digunakan dengan 

metode Structural Equation Model dengan menggunakan PLS. Dikarenakan model 

penelitian yang cukup kompleks, penjelasan hasil akan dilakukan dalam dua tahap, 

yaitu first order model (model per variabel) dan second order model (model per 

perspektif). 

Sedangkan pada proses analisis data dalam peneliian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode qualitative content analysis. 

Krippendorff (2004) mendeskripsikan analisis konten sebagai teknik penelitian untuk 

mereplikasi dan memvalidasi kesimpulan dari teks. Analisis konten kualitatif juga 

dapat didefinisikan sebagai pendekatan empiris, analisis teks yang terkontrol secara 

metodologis dalam konteks komunikasi (Schilling, 2006). Metode ini menyoroti 

konteks dan subjek, persamaan dan perbedaan dalam tema dan sub-tema (Bahadori et 

al., 2014). Konten dari wawancara dibaca untuk mendapatkan persepsi keseluruhan 

dari data dan menghasilkan ide untuk analisis selanjutnya (Bahadori et al., 2014). 

Metode qualitative content analysis sangat berguna untuk memahami realitas sosial 

secara subjektif tetapi ilmiah (Al-Issa, 2015). Selain itu, metode ini digunakan dalam 

metodologi analitik wacana dewan dalam analisis realitas sosial (Al-Issa, 2015). 
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Penggunaan unit analysis adalah kata, kalimat, atau paragraf, dan penelitian ini 

menggunakan kalimat dan kata-kata sebagai unit analisis. Kategori dan skema 

pengkodean dapat dikembangkan dari studi terkait sebelumnya, teori atau data yang 

dihasilkan. Itu juga bisa berfungsi sebagai pengembangan data induktif atau deduktif.  

Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dapat diambil dari kedua 

pendekatan Analisis hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam menjawab model 

ideal dan strategi bagi perbankan Syariah dalam pengadopsian fintech-crowdfunding 

Syariah di Indonesia. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

4.1.      Profil Responden 

Berdasarkan statistik deskriptif, responden yang menjadi target narasumber 

penelitian berada di lokasi Bandung (100 orang), Medan (50 orang), Surabaya (103 

orang), dan Semarang (100 orang). Kota-kota ini dipilih karena berdasarkan sejumlah 

pertimbangan, yaitu:  

1) Merupakan kota besar dengan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan 

investasi;  

2) Perkembangan infrastruktur teknologi yang pesat terkait dengan adopsi internet. 

Jumlah responden untuk masing-masing kota sebagai berikut. 

Tabel 4.1. Data Jumlah Responden Sementara 

No Kota Jumlah Responden 

1.  Bandung 100 

2.  Medan 50 

3.  Surabaya 103 

4.  Semarang 100 

 Jumlah 353 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Fintech menggunakan digital platform untuk kemudahan akses para pengguna 

jasa keuangan. Terdapat pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 24,6% dari tahun 2016 

ke 2017 (Kontan, 2017). Di tahun 2017, total nilai transaksi di pasar Fintech 

diperikirakan mencapai US$18,65 miliar. Lebih jauh, Bank Indonesia membagi 

industri Fintech ke dalam empat golongan: 

1) Crowdfunding dan Peer to Peer (P2P) Lending 

2) Market Aggregator 

3) Risk and Investment Management 

4) Payment, Settlement, and Clearing 
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Penelitian ini memilih platform crowdfunding. Crowdfunding merupakan 

konsep finansial yang mengoptimalkan teknologi informasi untuk mendukung 

pelayanan dalam memberikan peminjaman uang dengan mudah. Hal ini dilakukan 

dengan adanya penyediaan sarana yang mendukung kemudahan antara pemberi dana 

dan peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam melalui media online.   

Tabel 4.2 menunjukkan kegiatan crowdfunding yang dilakukan oleh 

responden. Kegiatan itu meliputi yaitu 109 orang melakukan untuk donasi; 71 orang 

melakukan untuk investasi; 78 orang melakukan untuk mencari pendanaan; dan 26 

orang untuk membeli produk serta melakukan pembayaran 54. Mayoritas responden 

memfokuskan pada reward crowdfunding untuk menarik dana yang sudah mereka 

kontribusikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemilik bisnis untuk 

mendapat profil gambaran mengenai pemetaan target pelanggan mereka. Reward 

crowdfunding menjadi tipe yang biasa dipilih oleh para pebisnis yang ingin 

memproduksi prototipe dari produk mereka. 

Tabel 4.2. Kegiatan Fintech 

No Kegiatan Fintech Jumlah 

1.  Melakukan Donasi 109 

2.  Melakukan Investasi 71 

3.  Mencari Pendanaan 78 

4.  Membeli Produk 26 

5.  Melakukan pembayaran 54 

6.  Lainnya 15 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden sebanyak 100% sudah 

menggunakan pelayanan Fintech. Dana-dana yang disalurkan melalui crowdfunding 

antara lain yaitu KitaBisa, GandengTangan, Arisan Mapan, Investree, Kolase, 

Akseleran, Ethis Indonesia, NaPro, Symbid, Crowdcube, Kickstarter, Indiegogo, 
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RocketHub, Prosper, Crunchbase, LendingClub, CrowdRise, SoMoLend, Appbackr, 

InvestedIn, Quirky dan lainnya. 

Tabel 4.3 menunjukkan Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan dan Profesi. 

Responden didominasi oleh perempuan sebanyak 187 orang dari 353 total responden 

yang ada; sedangkan pelaku usaha laki-laki sebanyak 166 orang. Hal ini menunjukkan 

nampaknya wanita memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dalam 

memanfaatkan potensi yang ada. Adanya perkembangan bisnis yang dilakukan oleh 

perempuan, hal ini tentu saja membutuhkan pendanaan agar bisa menjalankan 

kegiatan dengan baik. 

Berdasarkan klasifikasi umum, 230 orang memiliki rentang umur antara 17-27 

tahun; 91 orang memiliki rentang umum 28-38 tahun; 31 orang memiliki rentang 

umur antara 39-49 tahun; dan hanya 1 orang memiliki rentang umur di atas 50 tahun. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 204 responden dengan latar belakang pendidikan 

SMU/SMK;  112 orang dengan latar belakang S1; 36  orang  dengan latar belakang S2 

dan 1 orang dengan latar belakang S3. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden 

merupakan individu berumur muda sehingga mereka lebih adaptif terhadap 

perkembangan teknologi untuk mendukung kegiatan. Akses kemudahan untuk usaha 

dengan pendanaan dari Fintech-crowdfunding memudahkan mereka dalam 

menjalankan bisnis dengan baik. Mereka merasa mendapatkan akses pendanaan yang 

lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan penggunaan 

pinjaman melalui bank konvensional.  

Tabel 4.3. Tabel Jenis Kelamin, Umur,  Tingkat Pendidikan dan Profesi 

 

Jenis Kelamin Persentase Frekuensi 

Laki-laki 47% 166 

Perempuan 53% 187 

   

Umur Presentase Frekuensi 

17-27 65% 230 
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28-38 26% 91 

39-49 8,7% 31 

>50 

 

0,28% 1 

Pendidikan formal Persentase Frekuensi 

SMA 58% 204 

S1 31% 112 

S2 10% 36 

S3 0,3% 1  
100,00% 

 

Profesi Persentase Frekuensi 

Mahasiswa 41,3% 146 

Pengusaha Swasta 35% 124 

Wiraswasta 17,2% 61 

Lainnya 6,2% 22 

          Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan pilihan perbankan dari para responden. Pilihan 

responden dalam memiliki rekening, ada yang bank syariah sebanyak 94 orang dan 

bank konvensional sebanyak 205 orang, sisanya sebanyak 54 orang melakukan pilihan 

bank lain. Adanya pilihan terhadap syariah bisa menunjukkan potensi untuk 

menawarkan pilihan crowdfunding yang bersifat syariah juga. Keuangan syariah 

dengan crowdfunding dianggap nantinya mampu menangani masalah pembiayaan 

yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Crowdfunding dengan 

prinsip syariah menciptakan kerja sama kolektif antar individu untuk melakukan 

kolaborasi sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Crowdfunding bertujuan untuk 

menyalurkan ke usaha yang sedang membutuhkan pembiayaan.  

Tabel 4.4. Pilihan Perbankan 

No Pilihan Bank Jumlah 

1.  Bank Syariah 94 

2.  Bank Konvensional 205 

3.  Koperasi 4 

4.  BMT 3 

5.  Lainnya 47 

   Sumber: Data Penelitian (2018) 
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Tabel 4.5 menunjukkan pemahaman terkait dengan aplikasi informasi dan 

teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memahami aplikasi informasi dan 

teknologi, para responden akan mengalami kemudahan dalam melakukan akses 

pelayanan dalam pendanaan. Mereka tidak canggung dalam mengoperasikan 

pelayanan. Aplikasi informasi dan teknologi terkait dengan aplikasi word processing 

(Microsoft word), aplikasi spreadsheet (Microsoft excel), aplikasi presentasi grafik 

(Microsoft powerpoint), aplikasi database (MsQL), internet browsing, email dan 

komunikasi dan media sosial. Sebanyak 135 orang memiliki pemahaman dengan 

aplikasi word processing (Microsoft word); 133 orang memiliki pemahaman aplikasi 

spreadsheet (Microsoft excel), 123 orang memiliki pemahaman aplikasi presentasi 

grafik (Microsoft powerpoint); 17 orang memiliki pemahaman aplikasi database 

(MsQL); 159 orang memiliki pemahaman internet browsing; 146 orang memiliki 

pemahaman email dan komunikasi dan 214 orang memiliki pemahaman media 

sosial. Dengan demikian, informasi ini menunjukkan bahwa para responden tidak 

mengalami kesulitan untuk penggunaan informasi dan teknologi terkait akses 

pendanaan dengan crowdfunding.  

Tabel 4.5. Aplikasi Informasi dan Teknologi 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

 

No Aplikasi IT 

Sangat 

Tidak 

Tahu 

Tidak 

Tahu 
Tahu 

Sangat 

Tahu 

1.  
Aplikasi word processing 

(Microsoft word) 
4 25 189 135 

2.  
Aplikasi spreadsheet 

(Microsoft excel) 
1 9 210 133 

3.  
Aplikasi presentasi grafik 

(Microsoft powerpoint) 
1 48 181 123 

4.  Aplikasi database (MsQL) 33 177 126 17 

5.  Internet browsing 0 20 174 159 

6.  Email dan komunikasi 0 1 206 146 

7.  Media social 0 2 137 214 
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4.2. Analisis Validitas dan Reliabilitas Data  

Sebelum dianalisis lebih lanjut data penelitian, indikator penelitian harus diuji 

coba untuk diuji level validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas ditujukan untuk 

mengukur ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. 

Validitas sebuah indikator dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya di 

ukur (Cooper dan Schindler, 2014). Indikator-indikator di dalam kuesioner diadaptasi 

dari penelitian sebelumnya, pengujian uji validitas konstruk akan dilakukan (Cooper 

dan Schindler, 2014). Analisis validitas dan reliabilitas ini menggunakan analisis 

dengan statistik Partial Least Square. Melalui analisis ini, validitas akan dianalisis 

melalui dua penilaian yaitu Outer Model atau Measurement Model. Pengukuran ini 

menggunakan validitas konverjen, validitas diskriman, reliabilitas komposit, dan 

average variance extracted (Hair et al., 2010). Validitas konverjen menunjukkan 

derajat kesesuaian antara indikator hasil pengukuran alat ukur dan konsep teoretis 

yang menganalisisi indikator dari variabel. Validitas konverjen dianalisis dengan 

menggunakan korelasi antar nilai indikator dalam satu komponen. Ukuran indikator 

dilihat apabila berkorelasi lebih dari 0,7.  Indikator yang tidak memiliki validitas 

konverjen adalah Trust 1 dan Interactivity 5. Hal ini ditunjukkan pada lampiran 2.  

Selain dengan analisis validitas konverjen, penelitian ini juga menggunakan 

analisis diskriminan seperti dapat dilihat pula pada lampiran 2. Validitas diskriminan 

menjelaskan derajat ketidaksesuaian antara indikator yang seharusnya tidak diukur 

oleh alat ukur dan konsep teoretis terkait dengan variabel yang diukur. Jika korelasi 

antara variabel (laten) dengan setiap indikatornya (variabel manifes) lebih besar 

daripada korelasi dengan variabel lainnya, maka variabel tersebut memprediksi 

indikatornya lebih baik daripada variabel laten lainnya. Validitas diskriman juga 

dihitung dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted 
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(AVE). Apabila nilai AVE lebih besar daripada nilai korelasi di antara variabel, maka 

validitas diskriminan dapat dianggap tercapai. Validitas diskriminan dapat dikatakan 

tercapai apabila nilai AVE lebih besar dari 0,5. Dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa semua hasil analisis menunjukkan validitas diskriminan. Terkait dengan uji 

reliabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa data penelitian menunjukkan 

reliabilitas.  

Tabel 4.6. Reliabilitas Data 

  AVE Composite 

Reliability 

R Square Cronbachs 

Alpha 

Communality Redundancy 

Adopsi 

crowdfunding 

0,609654 0.916157 0.805129 0,893195 0,609654 0,091450 

Akses website 0,691365 0,870132 
 

0,774677 0,691365 
 

Brand 

awareness 

0,646215 0,844531 
 

0,737951 0,646215 
 

Currency 0,707638 0,878674 
 

0,792668 0,707638 
 

Ease of use 0,612175 0,887140 
 

0,842510 0,612175 
 

Fin literacy 0,561433 0,883538 
 

0,839809 0,561433 
 

Information 0,658279 0,852216 
 

0,740160 0,658278 
 

Interactivity 0,571362 0,865808 
 

0,803881 0,571362 
 

Risk perception 0,560737 0,883522 
 

0,840690 0,560737 
 

Switching 

behavior 

0,498553 0,830596 0,532595 0,749455 0,498553 0,257245 

Trust 0,566411 0,829596 
 

0,729341 0,566411 
 

Usefulness 0,580198 0,891798 
 

0,853588 0,580198 
 

 

Indikator dapat dikatakan reliabel jika indikator tersebut saat mengukur suatu 

indikator dalam waktu yang berbeda-beda dapat tetap menunjukan hasil yang sama  

dalam menunjukkan konsistensi (Cooper dan Schindler, 2014). Metode untuk 

melakukan uji reliabilitas dalam  penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha 

karena akan menganalisis konsistensi dalam pengukuran. Hasil Cronbach’s Alpha 

dapat dilihat dari hasil output yang dilakukan oleh perhitungan statistik dengan 

menggunakan SPSS. Output tersebut dapat diketahui nilai reliabilitas (Cronbach’s 

Alpha) setiap variabel dengan koefisien ≥ 0,7. Hasil penelitian menunjukkan 

menunjukkan koefisien reliabilitas masing-masing variabel penelitian. 
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4.2.      Analisis Deskriptif 

Hasil penelitian merupakan nilai rata-rata dari masing-masing variabel yang 

dipilih dalam model penelitian. Tabel nilai rata-rata menunjukkan persepsi para 

responden terhadap indikator-indikator yang diberikan dalam kuesioner terkait dengan 

pengaruhnya pada adopsi crowdfunding. Skala pengukuran menggunakan Likert 

dengan nilai 1 sampai 5. Nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju, nilai 2 

menunjukkan tidak setuju, nilai 3 menunjukkan netral, nilai 4 menunjukkan setuju dan 

5 menunjukkan sangat setuju. Ada 12 variabel yang dianalisis dalam model penelitian 

yaitu Adopsi crowdfunding, Akses website, Brand awareness, Currency, Ease of use, 

Finacial literacy, Information, Interactivity, Risk perception, Switching behaviour, 

Trust dan Usefulness.  

Adopsi crowdfunding memiliki nilai rata-rata 3,5 yang berarti bahwa rata-rata 

responden cenderung agak setuju untuk memilih adopsi crowdfunding. Akses website 

memiliki nilai rata-rata 3,64 yang berarti bahwa rata-rata responden cenderung 

memiliki kemudahan dalam mengakses website. Brand awareness memiliki nilai rata-

rata 3,65 yang berarti rata-rata responden cenderung memiliki pemahaman merek. 

Currency memiliki nilai rata-rata 3,55 yang berarti rata-rata responden cenderung 

Ease of use memiliki nilai rata-rata 3,5 yang berarti rata-rata responden cenderung 

memiliki persepsi kemudahan terhadap pelayanan crowdfunding.  

Financial literacy memiliki nilai rata-rata 3,78 yang berarti rata-rata 

responden cenderung memiliki pemahaman keuangan. Information memiliki nilai 

rata-rata 3,47 yang berarti rata-rata responden cenderung memiliki informasi 

crowdfunding.  Interactivity memiliki nilai rata-rata 3,54 yang berarti rata-rata 

responden cenderung memilik persepsi bisa berinteraksi dengan website untuk 

memanfaatkan pelayanan crowdfunding. Risk perception memiliki nilai rata-rata 3,46 
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yang berarti rata-rata responden cenderung agak sedikit memiliki persepsi risiko 

terhadap penggunaan crowdfunding. Switching behaviour memiliki nilai rata-rata 3,42 

yang berarti rata-rata responden memiliki kecenderungan akan berpindah dari produk 

perbankan tradisional ke produk crowdfunding. Trust memiliki nilai rata-rata 3,61 

yang berarti rata-rata responden cenderung memiliki kepercayaan pada pengelola 

crowdfunding. Usefulness memiliki nilai rata-rata 3,47 yang berarti rata-rata 

responden cenderung memiliki keyakinan mengenai manfaat crowdfunding.  

Tabel 4.7. Nilai Rata-Rata 

No  Variabel Nilai Rata-Rata 

1.  Adopsi crowdfunding 3,50 

2.  Akses website 3,64 

3.  Brand awareness 3,65 

4.  Currency 3,55 

5.  Ease of use 3,55 

6.  Fin literacy 3,78 

7.  Information 3,47 

8.  Interactivity 3,54 

9.  Risk perception 3,46 

10.  Switching behavior 3,42 

11.  Trust 3,61 

12.  Usefulness 3,47 

 

4.3.      Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini melakukan pengujian hipotesis dengan Partial Least Square 

(PLS). PLS tidak memfokuskan pada  uji normalitas dan multikolinearitas. Metode 

tersebut tidak mengharuskan data dengan distribusi normal dan ukuran sampel yang 

tidak harus besar. PLS digunakan karena variabel independen yang banyak dan 

mampu mengekstrak faktor-faktor variabel laten tersebut. Pengujian ini memiliki dua 

model yaitu first order model dan second ordermodel. First order model akan terkait 

langsung dengan sejumlah dimensi yang menginduk pada variabel. Dimensi ini 

berperan sebagai variabel. Second order model terkait dengan variabel utama dengan 

sejumlah dimensi yang menyertainya. 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html
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Pengujian first order model meliputi pengujian dimensi pada masing-masing 

variabel. 

H1 Interactivity mempengaruhi adopsi crowdfunding.  

H2 Information mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H3 Currency mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H4 Usefulness mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H5 Ease of Use mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H6 Akses website mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H7 Risk perception mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H8 Trust mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H9 Financial literacy mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H10 Brand awareness mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H11 Adopsi crowdfunding mempengaruhi switching behavior.  

 

Gambar 4.1. Hasil Pengujian First Order Model 
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Tabel 4.8 Pengujian Hipotesis First order model 

 
  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Adopsi 

crowdfunding -> 

Switching 

behaviour 

0.,729791 0,732178 0.,028019 0,028019 26,046475 

Akses website -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,120591 0,128521 0,044682 0,044682 2,698843 

Brand awareness -> 

Adopsi 

crowdfunding 

-0,063218 -0,066406 0,035497 0,035497 1,780906 

Currency -> Adopsi 

crowdfunding 

0,013752 0.040857 0,032117 0,032117 0,428173 

Ease of use -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,106310 0,101351 0,049679 0,049679 2,139931 

Fin literacy -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,115008 0,118067 0,043802 0,043802 2,625661 

Information -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,030145 0,040234 0,030636 0,030636 0,983995 

Interactivity -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,108480 0,098497 0,049967 0,049967 2,171053 

Risk perception -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,177230 0,172989 0,045372 0,045372 3,906145 

Trust -> Adopsi 

crowdfunding 

0,199103 0,211204 0,061276 0,061276 3,249259 

Usefulness -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,252574 0,250944 0,054729 0,054729 4,615015 

 

Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa H1 Interactivity mempengaruhi 

adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 

2,17 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H1 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan bawa H2 

Information mempengaruhi adopsi crowdfunding. Namun, hal ini tidak didukung 

dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 0,98 yang lebih kecil dari nilai t statistik 

1,96. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 tidak didukung. 
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Hipotesis penelitian menunjukkan H3 Currency mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Namun, hal ini tidak didukung dengan nilai statistik dalam penelitian 

yaitu 0,42 yang lebih kecil dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H3 tidak didukung. 

Hipotesis penelitian menunjukkan H4 Usefulness mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 4,61 

yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H4 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan H5 Ease of Use 

mempengaruhi adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam 

penelitian yaitu 2,13 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa H5 didukung. 

Hipotesis penelitian menunjukkan H6 Akses website mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 2,69 

yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H6 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan H7 Risk 

perception mempengaruhi adopsi crowdfunding. Namun, hal ini tidak didukung. 

Hipotesis penelitian menunjukkan korelasi negatif meskipun dengan nilai statistik 

dalam penelitian yaitu 3,9 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan 

demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H7 tidak didukung. 

Hipotesis penelitian menunjukkan H8 Trust mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 3,24 

yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H8 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan H9 Financial 

literacy mempengaruhi adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik 

dalam penelitian yaitu 2,62 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan 
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demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H9 didukung. Hipotesis penelitian 

menunjukkan H10 Brand awareness mempengaruhi adopsi crowdfunding. Namun, hal 

ini tidak didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 1,78 yang lebih kecil 

dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H10 

tidak didukung. Hipotesis peneltian menunjukkan H11 Adopsi crowdfunding 

mempengaruhi switching behavior. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam 

penelitian yaitu 26,04 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa H11 didukung. 

Pengujian second order model meliputi pengujian masing-masing variabel 

pada model penelitian. 

H1 Kualitas pelayanan mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H2 Teknologi mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H3 Aspek psikologis mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H4 Pengetahuan produk mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

H5 Adopsi crowdfunding mempengaruhi switching behavior. 

 

Gambar 4.2. Hasil Pengujian Second Order Model 
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Tabel 4.8 Pengujian Hipotesis Second Order Model 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Adopsi 

crowdfunding -> 

Switching behaviour 

0,730380 0,734471 0,030884 0,030884 23,649177 

Kualitas layanan -> 

Adopsi 

crowdfunding 

0,118385 0,111675 0,049022 0,049022 2,414964 

Pengetahuan 

produk -> Adopsi 

crowdfunding 

0,060089 0,063927 0,038790 0,038790 1,549060 

Psikologi -> Adopsi 

crowdfunding 

0,315792 0,316074 0,049299 0,049299 6,405663 

Teknologi -> Adopsi 

crowdfunding 

0,458745 0,464464 0,056490 0,056490 8,120880 

 

Hipotesis penelitian menunjukkan H1 Kualitas pelayanan mempengaruhi 

adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam penelitian yaitu 

2,41 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H1 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan H2 Teknologi 

mempengaruhi adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan nilai statistik dalam 

penelitian yaitu 8,12 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa H2 didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan 

H3 Aspek psikologis mempengaruhi adopsi crowdfunding. Hal ini didukung dengan 

nilai statistik dalam penelitian yaitu 6,40 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 didukung. Hipotesis 

penelitian menunjukkan H4 Pengetahuan produk mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Namun, hal ini tidak didukung dengan nilai statistik dalam penelitian 

yaitu 1,54 yang lebih kecil dari nilai t statistik 1,96. Dengan demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa H4 tidak didukung. Hipotesis penelitian menunjukkan H5 

Adopsi crowdfunding mempengaruhi switching behavior. Hal ini didukung dengan 
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nilai statistik dalam penelitian yaitu 23,6 yang lebih besar dari nilai t statistik 1,96. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa H5 didukung. 

 

4.3. Pembahasan First Order Model 

Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kualitas pelayanan yaitu interactivity 

mempengaruhi adopsi crowdfunding. Penelitian Ballantine (2005) menguatkan 

bahwa kualitas pelayanan website yang memudahkan akses bagi pengguna akan 

memudahkan individu untuk memanfaatkan adopsi crowdfunding. Penelitian ini 

menggunakan sejumlah indikator yaitu 1) saya menggunakan crowdfunding karena 

apabila saya membutuhkan informasi, saya dapat langsung berkomunikasi dengan 

perusahaan crowdfunding; 2) menurut saya, crowdfunding memberikan kemudahan 

kepada saya untuk mengakses opini konsumen lain mengenai produk yang 

ditawarkan; 3) Crowdfunding merespon permintaan saya dengan cepat; 4) Saya 

berpendapat bahwa crowdfunding menyediakan kemudahan bagi saya untuk 

menemukan informasi yang saya butuhkan; dan 5) Menurut saya, crowdfunding 

cukup interaktif (mampu merespon kebutuhan dan ajang berkomunikasi). Indikator-

indikator ini sejalan dengan penelitian Long dan McMellon (2004) yang menunjukkan 

aspek kualitas pelayanan pada website dengan dimensi komunikasi. 

Dimensi komunikasi ini menurut Long dan McMellon (2004) adalah media 

untuk bisa berbagi informasi terkini dari sebuah pelayanan.  Penelitian ini juga 

diperkuat oleh Roy dan Balaji (2015) terkait dengan dimensi kualitas jasa keuangan 

yaitu kualitas interaksi. Kualitas interaksi memberikan keterbukaan antara penyedia 

jasa dan konsumen, dengan demikian, penyedia jasa bisa bersifat responsif pada 

kebutuhan konsumen. Kualitas interaksi ini berakar dari pemikiran Gronroos (2001) 
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yaitu dimensi kualitas fungsional yang salah satunya ada dimensi responsiveness 

seperti yang diutarakan oleh Parasuraman et al. (1994).  

Terkait dengan crowdfunding, para pengguna crowdfunding bisa mendapatkan 

informasi dan bisa menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada penyedia jasa 

crowdfunding. Aspek interaksi ini terkait dengan kesediaan dan kemampuan penyedia 

layanan crowdfunding untuk membantu para konsumen dan merespon permintaannya 

dengan segera misalnya pihak perusahaan bersifat responsif terhadap permintaan 

konsumen dan memberikan layanan dengan cepat. Hal itu meliputi pemberian 

pelayanan secara tepat dan cepat dan mengatur perjanjian atau penerimaan konsumen 

dengan cepat dan benar untuk mengelola crowdfunding. Perusahaan penyedia jasa 

crowdfunding juga mampu untuk memberikan penjelasan yang benar atas pelayanan 

yang diberikan dan pertanyaan yang disampaikan oleh konsumen termasuk untuk  

untuk dapat menolong konsumen  dari permasalahannya. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian Akter et al. (2013) yaitu interaksi 

dengan konsumen secara interpersonal merupakan cara untuk bisa meningkatkan 

persepsi kualitas dari pengguna jasa pelayanan. Terkait dengan crowdfunding, 

pengelolaan hubungan baik dengan konsumen merupakan bagian dari  customer 

relationship management (CRM) sebagai salah satu strategi perusahaan yang berusaha 

untuk mengoptimalkan profit melalui upaya untuk menggembangkan kepuasan 

pelanggan. CRM merupakan strategi yang berfokus pada konsumen. Dengan 

demikian, penggunaan CRM merupakan usaha membina manajemen hubungan 

dengan konsumen pengguna crowdfunding. Dengan CRM, perusahaan pelayanan 

crowdfunding dapat memahami kebutuhan konsumen. Nasabah-nasabah pengguna 

bank yang berkeinginan untuk menggunakan crowdfunding membutuhkan penjelasan 
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langsung dari pihak penyedia jasa crowfunding. Ada aspek emosional di sini, 

sehingga bisa ada saluran komunikasi dari dua sisi secara bersamaan.  

Terkait dengan aspek informasi, aspek informasi tidak mempengaruhi 

adopsi crowdfunding. Indikator dalam penelitian ini meliputi 1) Menurut saya, 

crowdfunding menyediakan informasi secara lengkap mengenai produk investasi yang 

ditawarkan, 2) Ada spesifikasi teknis (prospektus) mengenai penggunaan produk 

investasi secara komprehensif, 3) Informasi mengenai detail atribut produk mudah 

diakses. Roy dan Balaji (2015) menekan bahwa kualitas informasi ini menjamin 

adanya informasi yang aman untuk diberikan kepada konsumen.  

Muatan informasi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan 

menggunakan crowdfunding. Penggunaan konten berfungsi sebagai layanan nilai 

tambah yang penting dalam melayani kebutuhan para pengguna media sosial 

(Rauniar, et al., 2014). Namun, aspek informasi tidak mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan adopsi crowdfunding. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: aspek 

informasi merupakan content website atau platform lainnya. Pertama, hal ini 

mempertimbangkan karakteristik dari demografi pengisi kuesioner. 58% pengisi 

kuesioner adalah berpendidikan SMA. Hal ini menunjukkan mungkin saja mereka 

belum memiliki banyak pengalaman terkait dengan penggunaan crowdfunding. 

Kedua, crowdfunding merupakan bentuk pelayanan inovatif yang membutuhkan 

pembelajaran lebih lanjut agar pengguna nantinya bisa memahami makna content 

website dengan baik. Ketiga, karakter pengguna jasa perbankan ini membutuhkan 

interaksi atau komunikasi yang sifatnya dua arah agar meyakinkan manfaat jasa 

crowdfunding yang tertera dalam content website. Informasi yang ada dalam content 

website perlu diperjelas agar mempengaruhi konsumen untuk yakin mengenai 

konsekuensi penggunaan jasa crowdfunding.  
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 Penelitian ini menunjukkan bahwa Currency tidak mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Indikator-indikator currency yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 1) Saya memilih crowdfunding ini karena informasi yang disajikan selalu 

actual; 2) Informasi yang akan datang terkait produk baru juga disajikan secara 

menarik; dan 3) Informasi produk investasi terkini disajikan dengan baik. Chen dan 

Dhillon (2003) juga menguatkan bahwa currency terkait dengan informasi terkini 

mengenai produk. 

Terkait dengan crowdfunding, pendanaan alternatif ini dianggap sebagai cara 

lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan mendapatkan pendanaan dari perbankan. 

Begitu pula dari sisi investor, crowdfunding lebih menjanjikan adanya kemudahan, 

kecepatan, serta biaya transaksi yang lebih murah. Adanya pendanaan alternatif 

tersebut menciptakan peluang bagi organisasi untuk berperan sebagai perantara untuk 

menghubungkan antara pelaku usaha dan pemberi dana. Crowdfunding merupakan 

alternatif pendanaan bagi para pelaku usaha baik individu maupun organisasi untuk 

memulai, mengembangkan usaha dan mempertahankan usaha tanpa menggunakan 

perantara jasa perbankan. Pendanaan ini diambil dari para individu, kelompok atau 

pemodal lain yang memiliki orientasi kedermawaan dan sosial. Para pelaku usaha ini 

pada umumnya adalah pelaku usaha yang memulai bisnis baru (Swenson et al. 2014). 

Pelaku usaha ini biasanya adalah pelaku usaha yang memiliki skala masih kecil dan 

belum memiliki banyak pengalaman. 

Currency akan mempengaruhi penggunaan adopsi crowdfunding bila ada 

sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pengguna crowdfunding 

nantinya. Pihak penyedia layanan perlu menjelaskan tujuan pelayanan crowdfunding 

yaitu sebagai suatu inovasi pendanaan dan alternatif pendanaan untuk usaha kecil dan 

menengah dalam sisi permodalan. Dengan perkembangan teknologi dan internet, 
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banyak pelaku usaha muda yang membawa ide segar dan inovatif, termasuk untuk 

bidang keuangan. Scholz (2015) juga menambahkan bahwa pendanaan dengan biaya 

yang sangat murah dan tetap memiliki perusahaan sepenuhnya, tidak harus berbagi 

kepemilikan dengan investor. Hal ini perlu untuk disosialisasikan agar memperkuat 

keyakinan untuk menerima.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa usefulness mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Indikator-indikator yang digunakan untuk menjelaskan usefulness 

adalah 1) Menggunakan crowdfunding mempercepat saya untuk membuat keputusan 

dalam berinvestasi, 2) Penggunaan crowdfunding dapat meningkatkan kinerja 

portofolio investasi saya, 3) Berinvestasi dengan menggunakan crowdfunding 

memudahkan saya untuk mencapai tujuan investasi saya, 4) Penggunaan 

crowdfunding sangat berguna dalam kehidupan saya, 5) Menggunakan crowdfunding 

mempermudah saya untuk membuat keputusan dalam berinvestasi dan 6) Penggunaan 

crowdfunding berguna untuk meningkatkan kinerja investasi saya. Variabel usefulnes 

dianalisis kuat mempengaruhi untuk adopsi crowdfunding.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penerimaan konsumen terhadap suatu 

inovasi atau teknologi dalam hal ini crowdfunding. Penelitian Davis (1989) yaitu 

model TAM Technology Acceptance Model yang mendefinisikan dua variabel yaitu 

persepsi kemudahan (perceived ease of use) dan persepsi manfaat (perceived 

usefulness) yang dirasakan penggunaan perangkat teknologi sebagai suatu tingkatan 

yang menunjukkan bahwa individu memiliki kepercayaan atas penggunaan sistem 

tersebut akan meningkatkan kinerja mereka dalam segala aktivitas. Usefulness ini 

juga menunjukkan kecenderungan seseorang menggunakan atau tidak menggunakan 

aplikasi karena suatu keyakinan bahwa aplikasi tersebut akan dapat membantu mereka 

untuk melakukan aktivitasnya lebih mudah dan baik.  
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Variabel Usefulness menunjukkan persepsi seseorang yang menggunakan atau 

aplikasi crowdfunding karena suatu keyakinan bahwa aplikasi tersebut akan dapat 

membantu mereka untuk melakukan kegiatan bisnis lebih baik. Hasil penelitian  ini 

sejalan dengan Lacan dan Desmet (2017) dan Munoz-Leiva et al. (2012) yang 

menunjukkan bahwa hasil bahwa usefulness  atau persepsi manfaat berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kemauan pengguna crowdfunding sebagai 

layanan keuangan.  

Crowdfunding ini menunjukkan marketplace yang menjadi sarana pertemuan 

pencari modal dan investor di bidang pinjaman. Dengan menggunakan bantuan 

teknologi informasi dapat menghadirkan layanan pinjam meminjam uang dengan 

mudah. Penyedia hanya menyediakan sarana yang memudahkan pendana dan 

peminjam untuk melakukan proses pinjam meminjam secara online. Portal pinjaman 

tersebut telah memudahkan akses untuk menjangkau peminjam dan investor di 

seluruh Indonesia.  

Penelitian ini juga menunjukkan Ease of Use mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Variabel ease of use juga bagian dari teori Technology Acceptance 

Model dari Davis (1989). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah                  

1) Saya merasa mudah dalam menggunakan aplikasi crowdfunding untuk berinvestasi, 

2) Petunjuk yang ada pada aplikasi crowdfunding mudah dipahami, 3) Saya tidak 

menemui kesulitan dalam menggunakan aplikasi crowdfunding, 4) Saya merasa 

leluasa menggunakan aplikasi crowdfunding dan 5) Mudah bagi saya untuk menjadi 

mahir dalam memanfaatkan aplikasi crowdfunding.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lacan dan Desmet (2017) yang 

menunjukkan bahwa ease of use memudahkan untuk adopsi crowdfunding. Produk 

dan layanan crowdfunding ini merupakan inovasi dari perkembangan teknologi 
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informasi sehingga seharusnya manfaat yang dihasilkan layanan atau produk ini dapat 

membantu penggunanya dalam melakukan aktivitas yang lebih baik, serta 

memberikan kemudahan bagi penggunannya dalam mengakses layanan crowdfunding 

ini. Apabila aplikasi mudah digunakan ini akan menyebabkan peningkatan kegunaan 

yang pada akhirnya akan mengakibatkan meningkatnya pemakaian di masa depan. 

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat memudahkan perusahaan yang 

menyediakan produk maupun jasa yang diaplikasikan menggunakan teknologi. 

Perusahaan–perusahaan start-up fintech ini menggunakan perkembangan teknologi 

dalam menciptakan layanan kepada para penggunanya. Kemudahan penggunaan yang 

diberikan oleh produk yang diciptakan oleh penyedia crowdfunding adalah para 

pengguna crowdfunding hanya perlu mengakses aplikasi tersebut dari ponsel ataupun 

laptop atau komputer. Para konsumen tidak perlu mendatangi penyedia jasa 

crowdfunding. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa Akses website mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses website akan 

memudahkan konsumen untuk mengetahui info lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Tomczak dan Brem (2013). Indikator-indikator penelitian ini adalah                   

1) Saya yakin bahwa kemudahan memperoleh informasi mengenai crowdfunding 

yang ada sangat membantu dalam keputusan investasi, 2) Kemudahan memperoleh 

informasi crowdfunding sangat membantu dalam mengetahui perkembangan terkini 

terkait produk investasi, 3) Ketersediaan informasi tentang jasa crowdfunding 

membuat saya untuk mempertimbangkan untuk menggunakannya. 

 Biehal dan Chakravarti (1983) menunjukkan pada dasarnya aksesibilitas 

informasi menunjukkan bahwa kemampuan konsumen untuk mengingatkan kembali 

mengenai sebuah informasi akan produk atau jasa. Aksesibilitas merek dipengaruhi 
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oleh perhatian, pemahaman, tingkat pengetahuan terdahulu, dan kapasitas pengolahan 

konsumen tentang merek produk atau jasa (Nedungadi & Kanetkar, 1992). Konsumen 

memiliki informasi mengenai produk melalui iklan, televisi, majalah, atau media 

sosial. Terkait tentang crowdfunding, informasi pelayanan mudah diakses biasanya 

menggunakan media yang mudah diakses, dalam hal ini menggunakan website atau 

mobile advertising. Studi Nedungadi (1990) menunjukkan bahwa, aksesibilitas merek 

juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (1) kekuatan pengaktifan sebuah 

merek tergantung pada tingkat frekuensi penggunaan dan informasi terkini; (2) 

kekuatan asosiasi antar merek yang aktif lainnya; dan (3) keberadaan media penyedia 

informasi, misalnya media cetak, iklan, dan televisi. Media ini berfungsi dengan cara 

menampilkan kembali merek yang ada dalam memori dan membuat konsumen sadar 

untuk mempertimbangkan merek yang dipilih untuk pembelian berikutnya. 

Aksesibilitas terhadap crowdfunding memudahkan konsumen untuk 

mempertimbangkan sebuah pelayanan yang menjadi pilihan pinjaman dana 

berikutnya. Informasi crowdfunding yang bertambah membuat konsumen bisa 

menentukan pilihan lain suatu merek. 

Berdasatkan Katz & Green (2007), aksesibilitas pendanaan yang cocok untuk 

usaha startup yang belum menghasilkan profit dan membutuhkan dana untuk 

membayar pegawai, suppliers, dan bertahan hidup adalah dana dari keluarga, teman, 

angel investors, lembaga pembangunan, dan lembaga inkubator untuk usaha kecil. 

Setelah usaha sudah mulai berjalan dan menghasilkan penjualan, pelaku usaha bisa 

mendapatkan pendanaan dari pinjaman lembaga keuangan, baik bank maupun non-

bank. Tentunya mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank maupun 

non-bank memerlukan persyaratan yang lebih banyak dibandingkan pendanaan dari 

teman dan keluarga. Walaupun sudah ada 33 bank di Indonesia yang menjadi 
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pelaksana KUR, masyarakat pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan masih 

sangat banyak. Hal itu menyebabkan masa proses dan waktu tunggu para pengusaha 

kecil untuk mendapatkan KUR masih panjang dan berbelit-belit.  Suatu inovasi 

pendanaan berupa crowdfunding hadir sebagai alternatif pendanaan untuk usaha kecil 

dan menengah dalam sisi permodalan. Dengan perkembangan teknologi dan internet, 

banyak pelaku usaha muda yang membawa ide segar dan inovatif, termasuk untuk 

bidang keuangan. Dengan demikian kemudahan informasi terkait crowdfunding yang 

harus didapatkan oleh konsumen perlu ditingkatkan. Konsumen tidak hanya 

mendapatkan informasi pendanaan dari perbankan konvensional, tetapi kemudahan 

mendapatkan informasi juga diperlukan.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Risk perception mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Sebenarnya, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

persepsi risiko, ternyata semakin tinggi keinginan untuk melakukan adopsi. Hal ini 

berbeda dari hipotesis penelitian. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak 

didukung. Indikator pengukurannya adalah 1) Saya percaya bahwa keamanan sistem 

dari crowdfunding cukup kuat untuk menjaga account saya dari kegiatan di luar 

otorisasi saya (spt. hacker, fraud, phissing, pencurian identitas, dll); 2) Saya percaya 

bahwa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh crowdfunding cukup untuk menjaga 

keamanan investasi saya; 3) Saya yakin akan keamanan informasi pribadi saya yang 

saya kirimkan secara online kepada perusahaan crowdfunding; 4) Bagi saya, risiko 

finansial akibat kesalahan operasional perusahaan crowdfunding rendah; 5) Bagi saya, 

risiko investasi yang ada pada produk crowdfunding rendah; 6) Saya percaya bahwa 

peraturan hukum yang ada mengenai crowdfunding secara efektif melindungi 

kepentingan saya. Penjelasannya sebagai berikut.  
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Semakin berkembangnya teknologi internet saat ini, semakin banyak kegiatan 

bisnis yang menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dapat menimbulkan tingkat 

risiko yang semakin tinggi. Transaksi yang dilakukan secara tradisional melalui on-

line cenderung memiliki risiko yang tinggi (Mothersbaugh dan Hawkins, 2016).  

Tujuh aspek yang merupakan bagian risiko adalah risiko keuangan, risiko 

pembayaran, risiko privasi, risiko pengiriman, risiko kinerja, risiko sumber, dan risiko 

fisik. Tiga dimensi lain atas risiko yang dirasakan adalah risiko sosial, psikologis dan 

waktu. Dimensi tersebut merupakan bentuk perasaan psikologi sebagai suatu 

kekhawatiran yang dirasakan pribadi dalam membuat keputusan.  

Pembuatan keputusan termasuk pilihan crowdfunding akan melibatkan suatu 

risiko, artinya setiap tindakan yang diambil konsumen akan menghasilkan 

konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi dengan cara apapun untuk mendekati 

kepastian, dan di antaranya akan cenderung pada hal yang tidak menyenangkan. 

Layanan crowdfunding para penggunanya juga dapat dikatakan masih sangat baru dan 

banyak orang yang belum memahaminya. Dengan demikian, tidak menutup 

kemungkinan adanya kekhawatiran yang timbul dari para pengguna Fintech. 

Sebenarnya,  perusahaan fintech ini sudah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia 

No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan 

untuk peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi sudah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK 

No.77/POJK.01/2016.  

Perusahaan diharapkan tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik agar melindungi konsumen yang memiliki akses pada crwodfunding. 

Semua Informasi yang ada di dalam situs Lembaga akan disimpan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang 11/2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan PP 
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No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Syarat dan 

Ketentuan Lembaga, dan Pencatatan Data Personal Lembaga. Perusahaan diharapkan 

secara aktif selalu berkomunikasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar 

kegiatan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi kepentingan nasional.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Trust mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Jevons dan Gabbott (2000) menunjukkan bahwa trust adalah 

kesediaan untuk menerima tindakan atau perlakuan dari pihak lain yang dipercaya 

meskipun adanya persepsi risiko, ketidakpastian dan kerentanan. Indikator-indikator 

trust dalam penelitian ini adalah 1) Crowdfunding ini dapat dipercaya, 2) Saya 

percaya dengan sejumlah manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan 

crowdfunding ini, dan 3) Crowdfunding ini memiliki komitmen untuk memberikan 

yang terbaik kepada penggunanya. Apabila individu memiliki trust, maka akan 

memiliki niat untuk beperilaku atau memutuskan sesuatu meskipun berisiko (Gefen & 

Heart, 2006), termasuk pilihan pada crowdfunding sebagai alternatif pendanaan. Hal 

ini sejalan dengan temuan terkait dengan aspek risiko yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi persepsi risiko, semakin tinggi keinginan untuk melakukan adopsi 

crowdfunding.  

Terkait dengan penggunaan website atau media online, hal ini akan 

menjelaskan keinginan untuk tergantung informasi pada website atau media online, 

mengikuti saran atau nasehat yang ada di media online, bersedia memberikan 

informasi pribadi pada media online dan bersedia memutuskan penggunaan produk 

atau jasa yang ditawarkan (Mc Knight et al.,  2002). Becerra dan Korgaonkar (2011) 

menegaskan bahwa pemilihan jasa online akan menguatkan keyakinan seseorang 

untuk memilih. Media online crowdfunding diharapkan bisa untuk memberikan 

informasi yang nantinya akan mempengaruhi konsumen untuk menggunakannya. Hal 
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ini juga ditekankan oleh McKnight et al. (2002) yaitu menguatkan competence, 

benevolence, integrity dan predictability. Apabila pelayanan crowdfunding memiliki 

aspek competence yaitu memiliki kemampuan pelayanan yang baik, memiliki 

orientasi untuk memberikan pelayanan yang baik, memiliki integritas, dan konsistensi 

untuk memberikan pelayanan kepada konsumen, akan memudahkan konsumen untuk 

menggunakan pelayanan crowdfunding. Konsumen percaya untuk menggunakan 

crowdfunding untuk menghindari risiko yang kemungkinan dihadapi nanti. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Financial literacy mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur financial literacy adalah 1) Saya mampu menentukan informasi yang saya 

butuhkan dalam berinvestasi, 2) Saya memiliki teknik pencarian informasi yang baik 

untuk memahami topik tertentu di internet, 3) Saya memiliki kompetensi dalam 

memulai pencarian topik di internet, 4) Saya memiliki kompetensi untuk 

menggunakan beberapa jenis sumber informasi, 5) Saya mampu mengorganisasikan, 

menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi, 6) Saya memahami 

informasi yang saya terima. Penelitian ini menunjukkan bahwa terkait pengetahuan 

produk, pengetahuan produk tentang crowdfunding merupakan aspek dalam diri 

konsumen untuk memahami produk dengan baik terkait dengan atribut, manfaat, 

penggunaan, akses dan konsekuensi penggunaan crowdfunding.  Pengetahuan produk 

tentang crowdfunding merupakan aspek literasi keuangan. Literasi keuangan ini 

terkait juga dengan pendidikan dan pemahaman bagaimana keuangan dikelola, 

digunakan, disimpan, dan dimanfaatkan untuk pembuatan keputusan termasuk bisnis. 

Literasi keuangan yang baik akan menguatkan aspek pengetahuan produk. 

Kemudahan akses ini sangat ditentukan oleh aspek demografi khususnya penghasilan 
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dan pendidikan (Scheresberg, 2015). Penguatan literasi keuangan akan memudahkan 

untuk memahami manfaat crowdfunding.  

Menurut Ricaldi et al. (2013), literasi keuangan menunjukkan perbedaan 

antara orang yang memiliki pengetahuan tentang aspek keuangan dari orang yang 

tidak memiliki pengetahuan keuangan. Literasi keuangan ini merupakan aspek 

kognitif yang ada dalam diri konsumen sehingga bisa memberikan pengetahuan 

manfaat dan konsekuensi penggunaan crowdfunding. Hal ini akhirnya bisa 

menguatkan keputusan untuk menggunakan produk atau tidak.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa Brand awareness tidak mempengaruhi 

adopsi crowdfunding. Brand Awareness atau kesadaran merek merupakan bagian 

dari ekuitas merek yang terdiri atas brand recognition dan brand recall (Keller, 

2013). Konsumen dengan brand recognition artinya mampu mengembangkan 

kemampuan konsumen untuk mengenali dan brand recall artinya mampu mengingat 

kategori merek tertentu, secara cukup rinci untuk dapat melakukan pembelian. Brand 

awareness yang kuat sebenarnya menunjukkan atribut-atribut dan benefit yang 

melekat pada suatu merek. Dengan demikian, brand awareness juga menunjukkan 

pemahaman konsumen pada merek tertentu. Indikatornya adalah 1) Saya mengetahui 

proses bekerjanya crowdfunding; 2) Saya bisa membedakan crowdfunding dengan 

produk tradisional perbankan (seperti: tabungan, deposito, dan lainnya) dan 3) Saya 

sadar akan keberadaan crowdfunding. 

Dalam penelitian menunjukkan hasil sebaliknya. Brand awareness tidak 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan crowdfunding. Ada beberapa 

penjelasan yang bisa digunakan untuk menganalisis. Pertama, apabila dikaitkan 

dengan model hirarki komunikasi, brand awareness hanya pada sampai tahap kognitif. 

Tahap kognitif ini di sini hanya pada aspek pengetahuan, yang menunjukkan 
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informasi yang dimiliki oleh konsumen. Masih ada tahapan selanjutnya yaitu aspek 

afektif dan konatif. Hal ini tentu saja membutuhkan suatu upaya agar konsumen tidak 

hanya sekedar paham mengenai nama-nama penyedia crowdfunding, tetapi masing-

masing crowdfunding tersebut berupaya agar membuat konsumen tidak hanya tahu 

produk crowdfunding, namun juga menyukai bahkan berniat untuk melakukan adopsi 

crowdfunding.  

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Adopsi crowdfunding 

mempengaruhi switching behavior. Hal ini berarti bahwa konsumen yang belum 

mengadopsi crowdfunding memiliki kecenderungan untuk mudah melakukan 

perpindahan penggunakan produk perbankan konvensional ke crowdfunding serta 

bagi konsumen yang sudah mengadopsi crowdfunding memiliki kecenderungan 

perpindahan merek crowdfunding. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa hal 

sebagai berikut. 

1) Switching cost rendah. Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak mempersepsi adanya risiko untuk pindah dari jasa perbankan 

konevensional ke penyedia jasa crowdfunding, serta pindah dari jasa penyedia 

crowdfunding ke jasa crowdfunding lainnya. Biaya untuk pindah jasa dinilai 

cukup rendah. Hal ini dapat dikarenakan kemudahan dan kefisienan 

penggunaan jasa crowdfunding dibandingkan jasa perbankan konvensional. 

Bagi pengguna jasa crowdfunding yang berpindah merek, hal ini dapat terkait 

dengan banyaknya crowdfunding yang memberikan penawaran menarik 

dengan bunga kompetitif.  

2) Brand parity. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing penyedia jasa 

belum memiliki sebuah keunikan atau positioning yang jelas. Bagi perbankan 

konvensional dan bagi masing-masing penyedia jasa crowdfunding dinilai 
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masih memiliki kesamaan manfaat yang tidak bisa dibedakan antara satu 

dengan yang lainnya. Bagi konsumen yang akan menggunakan jasa 

crowdfunding, konsumen tidak memiliki persepsi bahwa satu merek lebih 

unggul daripada yang lain.  

 

4.4. Pembahasan Second Order Model 

Penemuan kedua adalah kualitas layanan mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Kualitas pelayanan dari produk berbasis internet akan memberikan 

aspek interaktif yang memudahkan dalam mengadopsi sebuah produk (Ballantine, 

2005). Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan tingkat adopsi dari 

crowdfunding dikarenakan akan memudahkan individu dalam mengambilan 

keputusan (Fogg et al., 1991). Aspek interaktif, kemudahan berkomunikasi serta 

informasi terkini akan meningkatkan adopsi crowdfunding dari responden. 

Ketiga, pengetahuan produk tidak mempengaruhi adopsi crowdfunding. 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pengetahuan produk yang meliputi financial 

literacy serta brand awareness tidak mempengaruhi tingkat adopsi crowdfunding. Hal 

ini menandakan bahwa responden belum memahami manfaat crowdfunding serta 

pentingnya membangun brand awareness dari produk crowdfunding (Keller, 2003). 

Pada responden harus memahami aspek atribut, manfaat serta asosiasi merek agar 

konsumen memiliki pengetahuan dengan baik.  

Penemuan selanjutnya adalah aspek psikologi mempengaruhi adopsi 

crowdfunding. Hal ini menunjukan bahwa responden yang memiliki latar belakang 

pendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan cukup banyak akan mudah untuk 

berinvestasi ataupun mengajukan pembiayaan melalui akses digital. Persepsi tersebut 

bersifat psikologis karena mencakup keberanian individu dalam melakukan 
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administrasi investasi dan pengajuan pembiayaan pada perusahaan fintech. Jika 

menemukan kesulitan, individu akan mengurungkan kemudahan dalam mengakses 

fintech. Data menunjukan individu mendapatkan kemudahan dalam mengakses 

fintech sehingga berpengaruh positif. Hal tersebut juga terkait dengan trust yang 

ditawarkan oleh perusahaan crowdfunding sebagai penentu keberhasilan produk atau 

jasa (Renolds, 1997). Transparansi keuangan akan berpengaruh positif terhadap 

adopsi crowdfunding (Sama & Casselman, 2013). 

Penemuan terakhir pada second order model adalah teknologi mempengaruhi 

adopsi crowdfunding. Hal ini sejalan dengan technology acceptance model nasabah 

yang telah mengetahui proses penggunaan teknologi akan memudahkan pemanfaatan 

pelayanan perbankan, seperti: mudahnya akses internet, layanan crowdfunding yang 

lebih baik serta jaminan transaksi keuangan yang aman. Al-Gahtani (2001) 

menyatakan bahwa kemudahan teknologi merupakan sebuah ukuran dari pemanfaatan 

tanpa adanya kesulitan serta tambahan biaya. Jika crowdfunding syariah mampu 

menyediakan kemudahan teknologi, adopsi crowdfunding akan tinggi.   

 

4.5. Hasil Analisis Data Kualitatif 

Hasil olah data kualitatif didapatkan dari sample yang tersebar dari Medan, 

Surabaya, Bandung dan Semarang yang disarikan dari jawaban terbuka pada 

kuesioner. Hasil pengolahan data kualitatif, menunjukan kondisi sebagai berikut. 
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   Bagan 4.1. Pengujian Level Ideal Kondisi Crowdfunding Saat Ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pengujian level ideal kondisi crowdfunding, didapatkan hasil bahwa 

beberapa responden menjawab sudah ideal, karena: 

a. Mudah dipahami 

Fitur crowdfunding saat ini sangat mudah dipahami terutama pada masyarakat 

dengan tingkat literasi teknologi yang tinggi. Sementara, masyarakat dengan 

Sudah idealkah 

Crowdfunding saat ini? 
Ideal 

Belum 

Ideal 

Mudah dipahami 

Mekanisme transaksi yang menarik 

Fitur memudahkan transaksi 

Mengikuti perkembangan zaman (Go 

digitalisasi) 

Keamanan dan kenyamanan transaksi 

Manfaat yang didapatkan cukup banyak 

Prosedur aplikasi sulit dipahami 

terutama bagi masyarakat dengan 

literasi teknologi rendah 

Perlunya evaluasi atas keamanan 

transaksi dan kurang transparansi 

Gangguan yang cukup sering 

Legalitas yang tidak jelas 

Penggunaan aplikasi yang belum 

meluas dan masih sedikit transaksi 

Bahaya penipuan yang menyebabkan 

kurangnya kepercayaan 

Solusi 

menuju 

ideal? 

Sosialisasi yang merata 

Proses transaksi yang 

sederhana 

Sosialisasi melalui edukasi 

dan iklan 

Inovasi produk dan 

kemudahan legalitas 

Peningkatan pelayanan 

Monitoring rutin atas 

gangguan aplikasi serta 

peningkatan transparansi 

Sosialisasi manajemen risiko 
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literasi teknologi serta pendidikan yang rendah menyatakan hal sebaliknya. 

User-friendly produk banyak diluncurkan oleh crowdfunding yang ada saat ini. 

Umumnya mereka akan melakukan tes pasar terlebih dahulu sebelum 

meluncurkan sebuah produk sehingga produk yang diluncurkan dapat diterima 

dengan baik oleh pasar. 

b. Mekanisme transaksi yang menarik 

Dikarenakan adanya tes pasar terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke 

masyarakat, responden mengatakan bahwa mekanisme yang ditawarkan oleh 

crowdfunding sangat menarik sehingga mereka tertarik untuk melakukan 

investasi dan transaksi. Keberadaan crowdfunding mampu mengatasi 

kelemahan sistem perbankan terutama dalam hal real time dan kerahasiaan.  

c. Fitur yang memudahkan transaksi 

Fitur crowdfunding memudahkan dalam melakukan transaksi. Masyarakat 

tinggal melakukan semua transaksi keuangan secara online tanpa perlu 

kehadiran fisik. Semua aspek sudah disediakan dalam fitur tersebut. 

d. Mengikuti perkembangan zaman (go digitalisasi) 

Keberadaan internet telah meningkatkan penggunaan crowdfunding. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa internet merupakan kebutuhan pokok saat ini. Segala 

sesuatu berbasis digital sangat menarik bagi masyarakat termasuk 

crowdfunding.  

e. Kenyamanan serta keamanan transaksi 

Kenyamanan merupakan aspek yang diberikan oleh penyedia crowdfunding. 

Responden mengatakan bahwa crowdfunding memungkinkan para investor 

bertransaksi tanpa perlu keluar ruangan dan rahasia pun dapat terjamin. 
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Kecepatan transaksi juga merupakan bagian dari kenyamanan atas investasi 

crowdfunding yang ditawarkan. 

f. Manfaat yang didapatkan cukup banyak 

Crowdfunding telah memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi. Selain 

itu, imbal hasil yang ditawarkan juga cukup bersaing bagi investor. 

Namun, beberapa responden juga mengatakan bahwa crowdfunding saat ini 

belum ideal, dikarenakan: 

a. Bahaya penipuan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan 

Saat ini, banyak sekali penipuan berbasis digital, Sasaran umumnya adalah 

masyarakat dengan literasi teknologi yang rendah serta berpendidikan rendah. 

Sehingga, masyarkat mudah dipengaruhi oleh berita spam. 

b. Prosedur aplikasi yang sulit dipahami terutama bagi masyarakat dengan 

tingkat literasi teknologi rendah 

Bagi masyarakat dengan literasi teknologi rendah dan jarang bersentuhan 

dengan internet, menggunakan crowdfunding merupakan sebuah tantangan 

sendiri. Kebanyakan diantara mereka mengatakan bahwa prosedur aplikasi 

crowdfunding cukup rumit. 

c. Perlunya evaluasi atas keamanan transaksi serta kurangnya transparansi 

Beberapa crowdfunding belum teregistrasi OJK sehingga membuat ketakutan 

sendiri bagi para investor dan beberapa pihak yang menginvestasikan dana. 

d. Gangguan aplikasi yang cukup sering 

Beberapa responden menyatakan bahwa ditemukan permasalahan gangguan 

aplikasi yang cukup sering pada penggunaan crowdfunding yang berakibat 

pada berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan. 

e. Legalitas yang tidak jelas 
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Hanya satu crowdfunding syariah yang tercatat oleh OJK sehingga 

menimbulkan rasa kekhawatiran investor untuk berinvestasi. Aspek trust 

adalah penting bagi para investor dalam melakukan investasi. 

f. Penggunaan aplikasi yang belum meluas dan masih sedikitnya transaksi 

Penggunaan aplikasi crowdfunding masih terfokus pada daerah perkotaan 

besar dan belum menyebar pada daerah yang lebih terpencil dikarenakan 

susahnya akses internet. 

Beberapa solusi menuju ideal diusulkan oleh para responden yang merupakan 

kalangan investor crowdfunding, antara lain: 

a. Sosialisasi yang merata 

Sosialisasi crowdfunding harus dilakukan secara merata dan tidak hanya 

terpusat pada kota besar. Banyak masyarakat awam belum mengetahui makna 

crowdfunding dan cara bekerja crowdfunding. Adanya agen-agen yang 

mampu mengajarkan penggunaan crowdfunding penting dilakukan. 

b. Proses transaksi yang sederhana 

Penciptaan aplikasi yang user-friendly sangat penting pada masa penetrasi 

crowdfunding di Indonesia sehingga tidak memerlukan usaha lebih untuk 

mengajarkannya. 

c. Sosialisasi melalui edukasi dan iklan 

Edukasi dan iklan sangat penting sebagai saran sosialisasi keberadaan 

crowdfunding. 

d. Inovasi produk dan kemudahan legalitas 

Crowdfunding harus terus melakukan inovasi agar tidak monoton. Hal ini juga 

diimbangi dengan OJK yang memberikan kemudahan legalitas atas 

keberadaan crowdfunding yang sudah sesuai dengan transaksi keuangan. 
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e. Peningkatan pelayanan 

Crowdfunding juga perlu meningkatkan pelayanan kepada para penggunanya 

terutama post-transaction call center yang umumnya dikeluhkan pengguna 

jika ada permasalahan teknis pasca transaksi. 

f. Monitoring rutin atas gangguan aplikasi serta peningkatan transparansi 

Team dari crowdfunding juga rutin melakukan pengecekan atas aplikasi dan 

memberikan informasi terkait penggunaan dana investor. 

g. Sosialisasi manajemen risiko 

Terakhir adalah sosialisasi manajemen risiko dari sebuah crowdfunding 

penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. 

Selanjutnya ada beberapa cara serta penilaian masyarakat atas usulan penerapan 

model crowdfunding di bank syariah. Hal ini tergambar pada Bagan 2. 
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Bagan 4.2. Penerapan Model Crowdfunding di Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jika model 

crowdfunding 

diterapkan di bank 

syariah? 

Baik 

Baik, tetapi…. 

Meningkatkan kepercayaan sehingga minat masyarakat cukup 

tinggi 

Perbankan mampu selaras dengan teknologi 

Sebagai pelengkap produk perbankan syariah 

Alternatif produk crowdfunding yang berbasis non riba sehingga 

menjadi solusi bagi umat 

Mempermudah transaksi dengan penyempurnaan akad 

Aturan terkait akad harus dilengkapi 

Bank syariah jangan melupakan core bisnis 

utamanya 

Perbaiki teknologi bank syariah yang 

masih lemah 

Promosi yang harus diperhatikan 

Harus ada fitur yang lebih baik 

Langkah 

penerapan di 

bank syariah 

Study banding dengan 

crowdfunding yang 

sudah ada 

Bekerjasama dengan 

ormas islam dalam 

melakukan sosialisasi 

Mulai diaplikasikan 

secara perlahan 

Bank syariah membuat 

roadmap produk 

crowdfunding yang akan 

diimplementasikan 

Hindari system 

kapitalisasi dan berbau 

kebohongan 
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Berdasarkan Bagan 2, responden menyambut baik jika model crowdfunding mampu 

diterapkan oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan: 

a. Meningkatkan kepercayaan sehingga minat masyarakat cukup tinggi 

Adanya crowdfunding yang terintegrasi dengan perbankan syariah mampu 

mengatasi permasalahan legalitas dan kepercayaan konsumen yang umumnya 

dihadapi perusahaan crowdfunding saat ini. 

b. Perbankan mampu selaras dengan teknologi 

Produk perbankan baik konvensional maupun syariah dinilai kurang up-date 

dengan perkembangan teknologi. Penerapan crowdfunding mampu menyelaraskan 

pertumbuhan perbankan dengan perkembangan teknologi. 

c. Sebagai pelengkap produk perbankan syariah 

Produk perbankan syariah saat ini masih berbasis non-digitalisasi. Adanya 

crowdfunding yang diintegrasikan dengan perbankan syariah mampu menjadikan 

pelengkap produk perbankan syariah. 

d. Alternatif produk crowdfunding yang berbasis non riba sehingga menjadi solusi 

bagi umat 

Saat ini banyak masyarakat menantikan produk crowdfunding berbasis non bunga 

sehingga menjadi pilihan terbaik bagi umat Islam di Indonesia untuk berinvestasi 

halal. 

e. Mempermudah transaksi dengan penyempurnaan akad 

Crowdfunding yang diintegrasikan dengan perbankan syariah akan mempermudah 

transaksi nasabah bank syariah. 

Namun, beberapa responden juga memberikan masukan jika crowdfunding diterapkan 

oleh perbankan syariah, antara lain: 
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a. Harus ada fitur yang lebih baik 

Fitur crowdfunding yang akan diintegrasikan dengan perbankan syariah 

diharapkan akan lebih inovatif dan tidak monoton. 

b. Adanya aturan terkait akad yang harus dilengkapi 

Bank syariah terutama Dewan Pengawas Syariah harus memberikan pengawasan 

lebih terkait penerapan crowdfunding pada perbankan syariah agar tetap sesuai 

dengan koridor perbankan syariah.  

c. Bank syariah jangan sampai melupakan core bisnis utamanya 

Adanya sebuah bisnis baru berupa crowdfunding yang terintegrasi diharapkan 

tidak melupakan core bisnis utama perbankan syariah dan juga perbankan syariah 

tetap menjaga kualitas bisnis nya kepada nasabah.  

d. Perbaiki teknologi bank syariah yang masih lemah 

Pebankan syariah harus siap membenahi sistem informasi teknologi yang 

dirasakan responden menjadi titik lemah dari perbankan syariah. Hal ini penting 

dilakukan mengingat crowdfunding adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi. 

e. Promosi crowdfunding harus diperhatikan 

Pada penerapan crowdfunding di perbankan syariah, aspek promosi merupakan 

aspek yang penting diperhatikan agar mampu menjangkau keseluruhan nasabah 

baik baru maupun lama. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan jika diterapkan pada perbankan syariah, 

antara lain: 

a. Melakukan studi banding dengan crowdfunding yang sudah ada 

Perbankan syariah perlu melakukan study banding untuk mempelajari pola bisnis 

dengan perusahaan crowdfunding yang ada saat ini baik didalam maupun diluar 
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negeri. Hasil dari study banding nanti sangat penting agar perbankan syariah 

mampu membuat roadmap produk yang akan diimplementasikan. 

b. Bekerjasama dengan ormas islam dalam melakukan sosialisasi 

Ormas Islam sangat penting dalam menyebarkan produk crowdfunding secara 

menyeluruh kepada masyarakat. 

c. Mulai diaplikasikan secara perlahan 

Mulailah saat ini dengan melakukan riset pasar terhadap produk crowdfunding. 

Riset pasar penting untuk keberhasilan sebuah produk kemudian mulai 

diaplikasikan secara perlahan. 

d. Bank syariah membuat roadmap produk crowdfunding yang akan 

diimplementasikan 

Buatlah sebuah roadmap produk yang feasible sehingga nanti dapat diaplikasikan 

pada perbankan syariah. 

e. Hindari sistem kapitalisasi dan berbau kebohongan 

Sudah merupakan hal yang lumrah bahwa banyak crowdfunding saat ini 

memberikan tingkat bunga yang tinggi dan terkadang membebankan peminjam 

dana. Sistem kapitalisasi ini harus di tiadakan di perbankan syariah agar memiliki 

nilai lebih pada saat pengimplementasian.  
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Bagan 4.3. Nilai Kepercayaan Jika Crowdfunding Diterapkan di Bank 

Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3 menunjukan nilai kepercayaan responden yang merupakan pengguna 

crowdfunding jika crowdfunding diterapkan di Bank syariah. Rerata kepercayaan 

responden di Surabaya, Medan dan Semarang menunjukan peningkatan jika 

crowdfunding diterapkan di bank syariah. Sementara Bandung menunjukan angka 

yang hampir sama baik diterapkan di bank syariah ataupun tidak. Berdasarkan 

dominansi, disimpulkan bahwa banyak responden menyatakan bahwa crowdfunding 

mendapatkan tingkat kepercayaan yang positif lebih tinggi jika diterapkan pada 

perbankan syariah.  

 

Berapa nilai kepercayaan jika 

crowdfunding diterapkan di 

bank syariah (1-10) ? 

Rerata tingkat 

kepercayaan saat ini 

Rerata tingkat 

kepercayaan jika 

diterapkan di bank 

syariah 

Pengguna crowdfunding di Surabaya 

(6.2045) 

Pengguna crowdfunding di Medan 

(5.86) 

Pengguna crowdfunding di Semarang 

(6.36) 

Pengguna crowdfunding di Bandung 

(6.47) 

Pengguna crowdfunding di Surabaya 

(7.59) 

Pengguna crowdfunding di Medan 

(6.88) 

Pengguna crowdfunding di Semarang 

(7.2) 

Pengguna crowdfunding di Bandung 

(6.32) 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dimensi kualitas layanan (interactivity dan 

currency), psikologi (risk perception dan trust) serta teknologi (usefulness, ease of use 

dan akses website) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat adopsi 

crowdfunding syariah di Indonesia. Dimensi pengetahuan produk tidak mempengaruhi 

adopsi crowdfunding tetapi financial literacy berpengaruh signifikan positif terhadap 

tingkat adopsi crowdfunding syariah di Indonesia. Tingkat adopsi pada crowdfunding 

syariah juga berpengaruh signifikan positif pada tingkat switching behavior dari 

nasabah. Beberapa model kualitatif juga ditampilkan untuk menjelaskan beberapa 

langkah yang harus diterapkan perbankan syariah dalam pengaplikasian 

crowdfunding, yaitu: 

1. Melakukan studi banding dengan crowdfunding yang sudah ada 

2. Bekerjasama dengan ormas islam dalam melakukan sosialisasi 

3. Mulai diaplikasikan secara perlahan 

4. Bank syariah membuat roadmap produk crowdfunding yang akan 

diimplementasikan 

5. Hindari sistem kapitalisasi dan berbau kebohongan 

Faktor yang menyebabkan adanya kemungkinan nasabah untuk berpindah 

kepada crowdfunding perbankan syariah antara lain apabila produk yang ditawarkan 

sesuai dengan keinginan. Produk crowdfunding diharapkan menjadi alternatif produk 

pembiayaan dan inverasi yang berbasis non riba sehingga menjadi solusi bagi umat 

dengan kemudahan transaksi serta menjaga penyempurnaan akad produk Syariah, 

keuntungan produk crowdfunding syariah lebih besar dibandingkan produk 

konvensional, serta bank syariah menawarkan kemudahan dalam berinvestasi. 
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Sebaliknya, nasabah tidak bersedia untuk berpindah apabila proses mengalihkan 

investasi sangat sulit dikarenakan sudah aktif pada investasi lama serta banyaknya 

penipuan dan perasaan cemas dikarenakan proses approval transaksi yang terlalu 

cepat. 

 

5.2. Saran 

Saran dari penelitian ini dibagi dalam dua sisi yaitu sisi nasabah dan sisi perbankan. 

1) Sisi Nasabah 

Saran penerapan model crowdfunding yang dapat diterapkan jika melihat dari 

sisi nasabah ialah sebagai berikut: 

a. Model crowdfunding yang ditawarkan oleh perbankan Syariah ialah 

transparan dan tidak menyulitkan investor. 

b. Bank syariah mampu memberikan kemudahan proses crowdfunding 

dengan menyediakan lini khusus (item atau produk) dalam fasilitas 

ATM. Hal ini dapat berupa proses transfer ataupun pengambilan dana 

melalui semua ATM perbankan.  

c. Bank syariah menyediakan crowdfunding tanpa ada penekanan bunga 

dalam penerapannya. Tingkat margin/bagi hasil yang diharapkan oleh 

para nasabah seharusnya tidak lebih tinggi daripada tingkat margin 

yang diberikan oleh perbankan konvensional. 

d. Bank syariah dapat mengatur regulasi yang sesuai sehingga 

meminimalisasi terjadinya penipuan serta menjamin keamanan 

bertransaksi tetapi tidak memberatkan kedua pihak. Hal ini dapat 

berupa membuat ketentuan/SOP internal untuk memastikan feasibility 
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proyek yang dibiayai (diperlukan assessment lebih lanjut oleh bank 

setelah dilakukan credit scoring oleh fintech) 

e. Untuk menghindari maraknya penipuan, idealnya setelah terjadi 

persetujuan antara pemodal dengan pihak pengusaha maka perbankan 

bisa menjadi perantara untuk mempertemukan pihak-pihak terkait 

untuk berdiskusi mengenai usaha yang sedang dijalani sekaligus 

pembahasan yang lebih mendalam terkait syarat dan ketentuan. 

f. Bank syariah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka 

terhindar dari tipu daya rentenir. Pada tahapan awal/sosialisasi dan 

implementasi model crowdfunding oleh perbankan Syariah, sistem 

jemput bola seperti menggunakan media asosiasi untuk promosi 

(misalnya memanfaatkan acara-acara keagamaan untuk promosi), 

harus diberlakukan. 

 

Lebih lanjut, sebagai saran atas strategi pengembangan fintech oleh perbankan 

Syariah antara lain: 

a. Penerapan model crowdfunding yang disesuaikan dengan aturan Islam 

untuk menghindari riba, penipuan dan kejahatan dalam transaksi. 

Perbankan syariah sebaiknya menjadi role model dalam produk 

investasi yang menerapkan prinsip syariah. 

b. Pada tahap awal, model crowdfunding perbankan syariah berfokus 

pada penggalangan dana sosial yang bersifat donasi dan kedepannya 

agar mempersiapkan penerapan ke ranah proyek dan UMKM. 

c. Penerapan crowdfunding dimulai dengan inovasi baru yang sesuai 

dengan syariah dengan tambahan pembukaan website khusus dan 
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aplikasi di handphone sehingga masyarakat dapat memonitor aktivitas 

crowdfunding yang mereka lakukan. Dengan adanya website/aplikasi 

sejenis, laporan progres proyek dan penghitungan bagi hasil bisa lebih 

transparan, sehingga penerapan model crowdfunding dengan layanan 

sistem operasional multi platform dapat menampilkan bagi hasil yang 

transparan. Di samping itu, nasabah harus menerima laporan secara 

berkala sehingga kepercayaan dari nasabah akan meningkat. 

 

2) Sisi Perbankan 

Berikut merupakan saran strategi pengembangan crowdfunding dari sisi 

perbankan: 

a. OJK perlu memperkuat sisi regulasi. POJK saat ini melalu aturan 

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi telah mengatur terkait peer to peer 

lending. OJK disarankan agar mulai membuat regulasi terkait sinergi 

antara perbankan syariah dan fintech. Beberapa peraturan sebelumnya 

(misalnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang 

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran) juga menghambat 

pengaplikasian crowdfunding seperti pemberi dana tidak boleh 

mengetahui penerima dana sedangkan crowdfunding membutuhkan 

aspek transparansi.  

b. Digital startup collaboration. Saat ini dalam tahap pengkajian tingkat 

risiko. Pola kerjasama bisa dilakukan, misalnya dengan konsep virtual 

account.  



 

78 
 

c. Model bisnis crowdfunding yang ditawarkan ialah perusahaan fintech 

dapat menggunakan jasa perbankan sebagai partner dalam 

menganalisis profil nasabah, sedangkan industry perbankan dapat 

menggunakan jasa perusahaan fintech sebagai penyedia teknologi 

dalam menyediakan platform investasi/pengajuan pembiayaan. 

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat crowdfunding 

menarik dan produktif.  

d. Bank dapat berperan sebagai investor yang siaga untuk penyiapan dana 

crowdfunding dalam mengatasi kendala atas banyaknya borrower. Hal 

ini dikarenakan terdapat adanya beberapa perbankan yang terkadang 

menghadapi masalah over likuiditas sedangkan crowdfunding 

mengalami masalah over borrower. Bank nantinya akan berperan 

sebagai investor siaga dalam melakukan verifikasi calon investor, yaitu 

dapat berupa kolaborasi/kerja sama operasional dimana bank dapat 

melakukan Analisis KYC kepada investor. 

e. Ada lembaga penjaminan kredit sebagai langkah mitigasi risiko 

sehingga pihak perbankan berani masuk dalam crowdfunding 

 

Lebih lanjut, saran dari penelitian ini atas model ideal penerapan 

crowdfunding pada perbankan Syariah ialah: 

a. Kolaborasi antara perusahaan fintech dan perbankan syariah dapat 

dilakukan dari sisi operasional seperti pengelolaan rekening 

penampung (virtual account fintech) oleh bank dan channel 

pembayaran oleh perusahaan fintech. Selain itu, perusahaan fintech 

dapat menjadi perantara bank dengan nasabah penerima pembiayaan 
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sekaligus melakukan assessment atau credit scoring untuk menilai 

calon nasabah penerima pembiayaan. Dengan begitu, perusahaan 

fintech dapat menerima ujrah/upah atas jasanya sebagai penyedia 

layanan-layanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakberanian 

bank untuk bekerja sama dalam hal pembiayaan, kecuali terdapat 

lembaga penjaminan kredit sebagai mitigasi risiko.   

b. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/8/PBI/2012 tertera, 

pemegang saham pada Bank Umum Syariah (BUS), dapat memiliki 

saham lebih dari batas maksimum kepemilikan saham dan wajib 

menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling 

lama akhir Desember 2028. Hal ini berarti Bank Indonesia (BI) telah 

mengizinkan pihak perbankan mempunyai kepemilikan saham lebih 

dari 40% dengan syarat bank yang menjadi objek akuisisi harus 

berubah status menjadi bank syariah. Namun, terdapat pula aturan 

perbankan yang hanya memungkinkan bahwa perbankan hanya dapat 

melakukan jasa keuangan.  

c. Saat ini, ada perusahaan fintech yang ingin mengakuisisi salah satu 

BPRS. Salah satu alasannya adalah supaya perusahaan fintech tersebut 

dapat memperoleh pendanaan yang lebih luas dengan menggunakan 

produk-produk tabungan yang dimiliki oleh BPRS tersebut. Lebih 

jauh, BPRS sudah memiliki customer base dan lebih dikenal 

masyarakat. Selain itu fintech dapat memperbaiki operasional BPRS 

melalui teknologi dan credit scoring.  
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Lampiran 1. Kuesioner FGD 

 

KUESIONER UNTUK FGD BANK SYARIAH 

1. Perkenalan: 

a. Nama 

b. Posisi 

c. Pengetahuan mengenai crowdfunding 

2. (Presentasi hasil nasabah) 

3. Menurut Anda, bagaimana pengaruh perkembangan fintech khususnya 

crowdfunding terhadap perbankan syariah saat ini? 

4. Apakah kekurangan dan kelebihan dari perbankan syariah dibandingkan 

dengan industri crowdfunding yang bertumbuh saat ini? 

5. Bagaimana strategi ideal perbankan syariah dalam menyikapi pesatnya 

perkembangan crowdfunding saat ini? 

6. Apakah upaya yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah dalam 

menghadapi perkembangan crowdfunding saat ini? 

7. Apakah ada keinginan dari perbankan syariah untuk menerapkan model 

crowdfunding? 

8. Bagaimanakah cara yang ideal untuk menerapkan model crowdfunding di 

perbankan syariah? (Contoh: kolaborasi dengan perusahaan fintech, merger, 

akuisisi, dan lain-lain) 

9. Menurut Anda, hambatan apa yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam 

menerapkan model crowdfunding? (Contoh: regulasi, teknologi, SDM, dan 

lain-lain) 

10. Bagaimana upaya perbankan syariah dalam memasarkan crowdfunding 

nantinya?  
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KUESIONER UNTUK INTERVIEW INVESTOR CROWDFUNDING 

1. Perkenalan: 

a. Nama 

b. Posisi 

c. Pengetahuan mengenai crowdfunding 

2. Bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan crowdfunding? (KitaBisa, 

GandengTangan, Arisan Mapan, Investree, Kolase, Akseleran, Ethis 

Indonesia, NaPro, Symbid, Crowdcube, Kickstarter, Indiegogo, RocketHub, 

Prosper, Crunchbase, LendingClub, CrowdRise, SoMoLend, appbackr, 

InvestedIn, Quirky dan lainnya) 

3. Apakah Anda merasakan manfaat dari crowdfunding? 

4. Menurut Anda, apakah kekurangan dan kelebihan dari produk tradisional 

perbankan (contoh: tabungan, giro, deposito), baik perbankan konvensional 

maupun syariah, dibandingkan dengan crowdfunding? 

5. Bagaimana harapan/saran Anda apabila perbankan konvensional dan syariah 

menerapkan model crowdfunding? 

6. Apabila perbankan syariah memiliki produk investasi baru dengan 

menerapkan model crowdfunding, apakah Anda bersedia untuk mengalihkan 

investasi yang Anda miliki dari produk tradisional perbankan atau produk 

investasi crowdfunding kepada produk baru ini?  

7. Menurut Anda sebagai nasabah perbankan, bagaimanakah penerapan model 

crowdfunding yang ideal di perbankan syariah? 

8. Melalui saluran apakah Anda ingin memperoleh informasi mengenai produk 

investasi baru? 
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Lampiran 2.  

 

Tabel Validitas Konverjen 
  Adopsi 

crowdf 

Akses 

website 

Brand 

awareness 

Currency Ease of 

use 

Fin 

literacy 

Information Interactivity Risk 

perception 

Switching 

behavior 

Trust Usefulness 

Accessibility 1   0,851294                     

Accessibility 2   0,872374                     

Accessibility 3   0,767045                     

BrandAwr1     0,890095                   

BrandAwr2     0,804290                   

BrandAwr3     0,706749                   

Current 1       0,780492                 

Current 2       0,880282                 

Current 3       0,859563                 

Ease 1         0,840552               

Ease 2         0,773509               

Ease 3         0,691132               

Ease 4         0,800558               

Ease 5         0,798419               

Info 1             0,797431           

Info 2             0,772302           

Info 3             0,861678           

Informasi 

literasi 1 

          0,567604             

Informasi 

literasi 2 

          0,776778             

Informasi 

literasi 3 

          0,787160             

Informasi 

literasi 4 

          0,764264             

Informasi 

literasi 5 

          0,827351             

Informasi           0,744857             
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literasi 6 

Interact 2               0,855764         

Interact 3               0,818638         

Interact 4               0,755846         

Interact 5               0,481209         

Interact1               0,807122         

Keinginan 

menggunakan 

1 

0.747993                       

Keinginan 

menggunakan 

2 

0.794158                       

Keinginan 

menggunakan 

3 

0.771220                       

Keinginan 

menggunakan 

4 

0.776717                       

Keinginan 

menggunakan 

5 

0.788963                       

Keinginan 

menggunakan 

6 

0.809108                       

Keinginan 

menggunakan 

7 

0.776020                       

Risk 1                 0,769933       

Risk 2                 0,673119       

Risk 3                 0,783936       

Risk 4                 0,811817       

Risk 5                 0,813768       

Risk 6                 0,618639       
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Switching 

behavior 1 

                  0,749876     

Switching 

behavior 3 

                  0,578043     

Switching 

behavior 4 

                  0,824151     

Switching 

behavior 5 

                  0,664351     

Switching 

behavior 6 

                  0,689734     

Trust 1                     0.386531   

Trust 2                     0,821512   

Trust 3                     0,858626   

Trust 4                     0,839116   

Useful 1                       0,795078 

Useful 2                       0,774733 

Useful 3                       0,801689 

Useful 4                       0,677625 

Useful 5                       0,678995 

Useful 6                       0,828198 
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Tabel Validitas Diskriminan 

 

  Adopsi 

crowdfunding 

Akses 

website 

Brand 

awareness 

Currency Ease of 

use 

Fin 

literacy 

Information Interactivity Risk 

perception 

Switching 

behavior 

Trust Usefulness 

Accessibility 1 0.561230 0.851294 0.251713 0.422440 0.407516 0.296874 0.451246 0.442152 0.446382 0.398990 0.523799 0.576862 

Accessibility 2 0.581018 0.872374 0.341225 0.460781 0.402402 0.290313 0.414828 0.495592 0.466382 0.449305 0.524878 0.591384 

Accessibility 3 0.555394 0.767045 0.379932 0.465421 0.424641 0.436518 0.430871 0.550330 0.443058 0.496903 0.517808 0.570326 

BrandAwr1 0.602918 0.394596 0.890095 0.488708 0.658827 0.574318 0.502741 0.639453 0.523524 0.573967 0.577369 0.587941 

BrandAwr2 0.489577 0.324487 0.804290 0.471783 0.608564 0.502875 0.470908 0.589501 0.438011 0.467543 0.493922 0.517750 

BrandAwr3 0.258492 0.145632 0.706749 0.296790 0.446679 0.439095 0.258211 0.404768 0.305379 0.393424 0.270083 0.259111 

Current 1 0.506965 0.418578 0.483015 0.780492 0.492152 0.409620 0.477704 0.623178 0.460075 0.493371 0.465279 0.536649 

Current 2 0.533237 0.457454 0.449696 0.880282 0.482993 0.403204 0.439816 0.642764 0.426849 0.508860 0.545232 0.540134 

Current 3 0.612223 0.484641 0.438128 0.859563 0.526851 0.429250 0.503142 0.635311 0.451528 0.495870 0.618372 0.628326 

Ease 1 0.687663 0.511760 0.644045 0.580799 0.840552 0.630294 0.618083 0.676702 0.647404 0.538755 0.594436 0.703832 

Ease 2 0.486859 0.288565 0.581726 0.369469 0.773509 0.587790 0.534216 0.441519 0.524546 0.402533 0.406015 0.473078 

Ease 3 0.435193 0.256457 0.528687 0.292115 0.691132 0.529039 0.421875 0.367256 0.462313 0.478759 0.437680 0.438669 

Ease 4 0.595700 0.361663 0.503742 0.496871 0.800558 0.559142 0.563831 0.581079 0.469829 0.464852 0.611438 0.543397 

Ease 5 0.677174 0.451561 0.589228 0.521137 0.798419 0.569050 0.472915 0.602646 0.572941 0.607614 0.655422 0.599155 

Info 1 0.541410 0.463177 0.449990 0.561773 0.533292 0.419613 0.797431 0.582520 0.493709 0.435468 0.472663 0.582206 

Info 2 0.471494 0.399384 0.302682 0.327351 0.419286 0.367376 0.772302 0.321492 0.493660 0.258887 0.401011 0.389952 

Info 3 0.581148 0.404737 0.538686 0.469485 0.659808 0.515570 0.861678 0.563823 0.553161 0.384721 0.551583 0.570003 

Informasi literasi 1 0.552787 0.485643 0.382010 0.456005 0.436126 0.567604 0.399071 0.465002 0.399624 0.418591 0.537299 0.510711 

Informasi literasi 2 0.443643 0.266436 0.555225 0.281896 0.567947 0.776778 0.474685 0.454278 0.434764 0.362290 0.343610 0.388585 

Informasi literasi 3 0.453506 0.269613 0.458813 0.364209 0.547862 0.787160 0.380320 0.423701 0.373606 0.490307 0.456529 0.431058 

Informasi literasi 4 0.461137 0.219688 0.410130 0.364688 0.515462 0.764264 0.303472 0.440615 0.355343 0.461787 0.413213 0.430532 

Informasi literasi 5 0.561747 0.264271 0.543034 0.358237 0.660779 0.827351 0.433286 0.535609 0.496873 0.473501 0.479258 0.494126 

Informasi literasi 6 0.479581 0.288024 0.477663 0.348465 0.535502 0.744857 0.407008 0.462367 0.439257 0.470994 0.433107 0.463316 

Interact 2 0.673548 0.550988 0.622027 0.660120 0.672539 0.613302 0.560058 0.855764 0.552438 0.492505 0.588591 0.686874 

Interact 3 0.574552 0.435248 0.576996 0.647890 0.624549 0.529271 0.512514 0.818638 0.406594 0.510762 0.591126 0.617557 

Interact 4 0.562286 0.494878 0.514756 0.599009 0.495554 0.436905 0.497457 0.755846 0.439837 0.571901 0.559585 0.574709 

Interact 5 0.323248 0.213165 0.281834 0.337371 0.277394 0.276730 0.306812 0.481209 0.266641 0.288566 0.284919 0.334775 

Interact1 0.616157 0.485945 0.576872 0.546993 0.503429 0.459750 0.408115 0.807122 0.438899 0.478028 0.539124 0.629205 

Keinginan 0.747993 0.513940 0.510307 0.432769 0.594044 0.603697 0.538958 0.549266 0.595028 0.458962 0.545645 0.636387 
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  Adopsi 

crowdfunding 

Akses 

website 

Brand 

awareness 

Currency Ease of 

use 

Fin 

literacy 

Information Interactivity Risk 

perception 

Switching 

behavior 

Trust Usefulness 

menggunakan 1 

Keinginan 

menggunakan 2 

0.794158 0.530192 0.514773 0.616854 0.610323 0.551745 0.428466 0.653772 0.499695 0.657683 0.643558 0.673049 

Keinginan 

menggunakan 3 

0.771220 0.576845 0.365319 0.520696 0.478522 0.425304 0.421270 0.546291 0.543553 0.521961 0.638962 0.679312 

Keinginan 

menggunakan 4 

0.776717 0.652896 0.355319 0.583413 0.502284 0.381513 0.508516 0.608068 0.466628 0.540906 0.624281 0.699890 

Keinginan 

menggunakan 5 

0.788963 0.456220 0.460203 0.452619 0.634221 0.521247 0.576872 0.532038 0.660030 0.520791 0.572772 0.595651 

Keinginan 

menggunakan 6 

0.809108 0.485471 0.549607 0.468709 0.653965 0.599795 0.575435 0.581325 0.658426 0.647539 0.632557 0.612448 

Keinginan 

menggunakan 7 

0.776020 0.517175 0.517637 0.522534 0.631604 0.561689 0.542895 0.598752 0.584738 0.624538 0.613425 0.619111 

Risk 1 0.531299 0.415470 0.350915 0.358135 0.454568 0.373562 0.488868 0.364722 0.769933 0.392809 0.467371 0.456660 

Risk 2 0.529154 0.526900 0.304917 0.438654 0.438293 0.264367 0.521249 0.452962 0.673119 0.373272 0.472308 0.458930 

Risk 3 0.627806 0.433746 0.569492 0.492575 0.593595 0.465356 0.488388 0.503433 0.783936 0.544395 0.524025 0.610825 

Risk 4 0.585206 0.353777 0.385907 0.366322 0.545811 0.542665 0.425576 0.451357 0.811817 0.507557 0.484806 0.568137 

Risk 5 0.557345 0.353538 0.427211 0.389723 0.574605 0.479423 0.490981 0.417654 0.813768 0.422241 0.494902 0.547698 

Risk 6 0.442805 0.367215 0.399007 0.317001 0.481077 0.393370 0.437509 0.348103 0.618639 0.288801 0.392470 0.400444 

Switching behavior 1 0.555597 0.434960 0.512744 0.463644 0.557503 0.488400 0.359382 0.505780 0.501078 0.749876 0.469903 0.560612 

Switching behavior 3 0.323409 0.178549 0.272516 0.315402 0.315952 0.252292 0.135169 0.255008 0.225918 0.578043 0.353984 0.331327 

Switching behavior 4 0.632314 0.452713 0.603879 0.442656 0.628523 0.591372 0.477411 0.543226 0.539165 0.824151 0.572692 0.620099 

Switching behavior 5 0.410592 0.288184 0.436838 0.321814 0.394882 0.462519 0.236564 0.394339 0.343887 0.664351 0.361714 0.369598 

Switching behavior 6 0.570300 0.459496 0.270764 0.509058 0.317969 0.284321 0.281632 0.448931 0.335954 0.689734 0.543831 0.473432 

Trust 1 0.218759 0.181690 0.243688 0.219543 0.292183 0.300767 0.189875 0.191671 0.202926 0.230488 0.386531 0.214539 

Trust 2 0.582830 0.569680 0.362259 0.558014 0.512968 0.409786 0.433632 0.554307 0.467762 0.504374 0.821512 0.584296 

Trust 3 0.652117 0.561442 0.465613 0.595673 0.586543 0.484044 0.518792 0.639357 0.479994 0.543660 0.858626 0.628882 

Trust 4 0.743709 0.484354 0.628693 0.504393 0.656788 0.586500 0.536557 0.579739 0.643322 0.629784 0.839116 0.650283 

Useful 1 0.637970 0.487839 0.459729 0.568398 0.538646 0.492259 0.494747 0.606134 0.625442 0.508148 0.552892 0.795078 

Useful 2 0.626959 0.511941 0.512309 0.430458 0.617116 0.548740 0.505630 0.559679 0.584073 0.521915 0.555688 0.774733 

Useful 3 0.629638 0.594342 0.490690 0.525036 0.537486 0.467661 0.519257 0.556717 0.619163 0.570800 0.542327 0.801689 
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  Adopsi 

crowdfunding 
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website 

Brand 

awareness 

Currency Ease of 

use 

Fin 

literacy 

Information Interactivity Risk 

perception 

Switching 

behavior 

Trust Usefulness 

Useful 4 0.646087 0.479950 0.532692 0.594572 0.566302 0.459680 0.475388 0.695494 0.374294 0.610281 0.675892 0.677625 

Useful 5 0.509725 0.518824 0.269698 0.407302 0.426370 0.334147 0.368003 0.452803 0.386742 0.345129 0.401399 0.678995 

Useful 6 0.696251 0.593265 0.471158 0.554432 0.579445 0.488788 0.540102 0.622411 0.520859 0.554536 0.591586 0.828198 

 


