
PENDAHULUAN 

Pinjaman peer to peer (P2P) merupakan salah satu sektor inovatif terkemuka dari pasar 

financial technology (FinTech) yang sedang berkembang saat ini. Kurangnya kemampuan 

sektor perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat 

menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh jasa layanan keuangan FinTech. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ashta & Assadi, (2009) diketahui bahwa hingga maret 2008, lebih dari US $ 

500 juta pinjaman berasal pinjaman P2P di seluruh dunia. Salah satu negara yang juga telah 

menggunakan layanan pinjaman P2P adalah Indonesia. Keberadaan pinjaman P2P ini 

bertujuan untuk mempermudah pembiayaan masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan 

serta mengurangi kesenjangan yang ada terutama bagi kalangan masyarakat kelas menengah 

ke bawah. Di Indonesia, pinjaman P2P diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK 0.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.  

Pinjaman P2P memberikan alternatif pembiayaan yang fleksibel dengan memungkinkan 

perorangan mendapatkan pinjaman dari orang lain secara online sehingga dapat diakses secara 

lebih luas dan cepat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Liu et al., (2019) bahwa sebagai 

fenomena e-commerce baru dibidang keuangan, pinjaman P2P memiliki potensi untuk 

memberikan efisiensi dan ketepatan waktu dengan memungkinkan pemberi pinjaman untuk 

terhubung langsung dengan peminjam tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti bank atau 

perantara keuangan lainnya. Kemudahan akses pada layanan pinjaman P2P memberikan 

dampak terhadap pendanaan di Indonesia. Disampaikan oleh Walfajri, (2019) hingga April 

2019 OJK mencatat jumlah pinjaman yang disalurkan oleh P2P lending terdaftar dan diawasi 

oleh OJK sebesar Rp 37,01 triliun. Nilai ini tumbuh 63,33 persen dibandingkan akhir tahun 

lalu atau year to date (ytd) Rp 22,66 triliun. Terlepas dari fenomena jumlah penyaluran 

pinjaman P2P yang semakin meningkat, seperti halnya pinjaman pada Lembaga keuangan lain 

pinjaman P2P ini masih memiliki  kemungkinan terjadinya gagal bayar. Data dari OJK, (2019) 

mencatat total rasio kredit tidak lancar dan kredit macet periode Februari 2019 sebesar 6,35% 

dimana 3,18% adalah kredit macet dan 3,17% merupakan kredit yang kurang lancar (Fauzia, 

2019).  

Kredit macet dalam pasar pinjaman P2P disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak 

adanya jaminan atau agunan atas pinjaman tersebut. Selain itu, timbulnya kredit macet tidak 

terlepas dari pengambilan keputusan yang tidak rasional dari pemberi pinjaman maupun dari 

sisi peminjam. Di sisi pemberi pinjaman, kredit macet dapat diakibatkan karena pemberi 



pinjaman hanya memiliki informasi yang terbatas mengenai nasabahnya, kemudian pemberi 

pinjaman dituntut untuk melakukan pengambilan keputusan dengan cepat, dan ditetapkannya 

target yang cukup tinggi dalam mendapatkan nasabah yang memungkinan terjadinya kesalahan 

penyajian kelayakan kredit. Kesalahan pengambilan keputusan juga terjadi pada peminjam 

seperti diakibatkan dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki peminjam mengenai pinjaman 

P2P, serta pengambilan keputusan pinjaman karena terdesak oleh sesuatu hal yang 

mengakibatkan terjadinya heuristic biases.  

Proses pembuatan keputusan yang kurang tepat dapat berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan yang kurang tepat juga, dimana individu dapat menyimpang dari pilihan yang 

rasional (Chira et al., 2016). Keuangan berbasis perilaku (Supramono et al., 2018) menjelaskan 

mengapa seseorang sering kali bertindak tidak rasional dalam membuat keputusan keuangan. 

Individu dalam pengambilan keputusan melibatkan faktor emosi, psikologis dan interaksi 

sosial yang menimbulkan bias. Penelitian terdahulu tentang bias kognitif dilakukan oleh 

Venezia et al., (2019) berjudul “Behavioral Biases in  Peer-To-Peer Lending”. Hasil penelitian 

menunjukkan individu cenderung melakukan pengembalian terhadap hutang yang lebih kecil 

terlebih dahulu daripada hutang dengan jumlah yang lebih besar, tindakan ini tidak rasional 

karena jumlah hutang besar memiliki bunga yang besar juga dan seharusnya dilakukan 

pengembalian terlebih dahulu.  

Penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya faktor bias kognitif (familiarity & 

Representativeness) yang mempengaruhi keputusan pengembalian pinjaman dalam pinjaman 

P2P. Akan tetapi, belum banyak yang meneliti faktor-faktor bias lain yang mempengaruhi 

keputusan pengembalian pinjaman pada pinjaman P2P. Sementara memungkinkan adanya 

faktor bias lain yang diduga mempengaruhi keputusan pengembalian pinjaman yaitu 

overconfidence dan herding. Dimana, bias overconfidence dan herding adalah bias yang dapat 

mengakibatkan seseorang melakukan pengambilan keputusan yang tidak rasional yang sangat 

mungkin terjadi pada sebagian besar orang termasuk dalam hal ini perilaku seseorang dalam 

melebih-lebihkan kemampuan serta kecenderungan seseorang mengikuti perilaku sebagian 

besar kelompoknya dalam melakukan komitmen pengembalian pinjaman. Oleh sebab itu, 

penelitian ini menarik untuk diteliti apabila dikaitkan dengan komitmen pengembalian 

pinjaman P2P yang terjadi akibat dari faktor bias emosi yaitu overconfidence dan bias interaksi 

sosial yaitu herding.  



Overconfidence adalah perilaku seseorang yang cenderung merasa bahwa dirinya 

memiliki kemampuan di atas rata-rata menyebabkan dirinya merasa pintar, mengabaikan risiko 

buruk yang mungkin terjadi, dan merasa dapat mengendalikan hasil dari suatu kejadian 

(Supramono et al., 2018) Pada pinjaman P2P orang yang overconfidence akan cenderung 

merasa memiliki kemampuan dalam melunasi pinjamannya karena berkeyakinan bahwa 

dirinya telah memiliki pengetahuan yang cukup tinggi mengenai keputusan yang diambil. Akan 

tetapi, pada kenyataannya  faktor lain yang juga mempengaruhi keputusan seperti tingkat suku 

bunga pinjaman tidak dipertimbangkan. Tingkat kepercayaan diri yang terlalu tinggi dan tidak 

diimbangi oleh manajemen risiko (gagal bayar) yang baik tersebut yang dapat menyebabkan 

peminjam tidak memiliki komitmen melakukan pengembalian pinjaman.  

Penelitian ini juga akan melihat perilaku yang tidak rasional yang diakibatkan oleh 

(Ricciardi & Simon, 2015) interaksi sosial dimana perilaku individu dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial seperti perilaku herding atau meniru perilaku orang lain. Penelitian mengenai 

perilaku herding dalam pengambilan keputusan kredit pada pinjaman P2P yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Lee & Lee, (2012) dan Gonzalez, (2019) menunjukan bahwa peminjam dalam 

mengambil keputusan kredit tidak didasarkan pada kebutuhan, namun keputusan meminjam 

cenderung hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Penelitian sebelumnya diketahui 

belum atau bahkan tidak ada yang menghubungkan perilaku herding dengan komitmen 

pengembalian pinjaman. Penelitian ini menduga keputusan herding juga dapat terjadi terhadap 

komitmen peminjam dalam melakukan pengembalian pinjaman. Peminjam akan berkomitmen 

melakukan pengembalian, apabila terdapat kelompok peminjam lain yang berkomitmen 

mengembalikan pinjamannya, begitu sebaliknya. 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perilaku 

Overconfidence dan Herding terhadap komitmen pengembalian pinjaman pada peer to peer 

lending. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan studi empiris dengan berkontribusi 

pada ilmu manajemen keuangan khususnya pada keuangan berbasis perilaku, mengingat belum 

banyak atau bahkan diduga belum ada penelitian tentang perilaku keuangan yang berpengaruh 

terhadap komitmen pengembalian pinjaman. Selain itu, diharapkan dapat berkontribusi juga 

bagi para pengguna peer-to-peer lending (pemberi pinjaman dan peminjam) dan dijadikan 

sebagai acuan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian maupun 

pengambilan pinjaman serta dapat menumbuhkan komitmen peminjam untuk melakukan 

pengembalian pinjaman. 




