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PENDAHULUAN

 
1.1 Latar Belakang

 
Laporan stabilitas keuangan global

 

yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) menemukan 

utang rumah tangga di negara

-

negara maju dan negara berkembang terus meningkat setelah krisis 

keuangan global. Di antara negara-negara berkembang median rasio utang rumah tangga terhadap PDB 

berkembang dari 15 persen pada tahun 2008 menjadi 21 persen pada tahun 2016. Sedangkan di negara

-

negara

 

maju, perkembangan rasio utang rumah tangga meningkat dari 52 persen di tahun 2008 menjadi 

63 persen di tahun 2016.

 
Jika dibandingkan dengan negara maju, perkembangan rasio utang rumah tangga di negara 

berkembang memang jauh lebih rendah, namun potensi berkembangnya rasio utang menjadi lebih tinggi 

sangatlah besar terutama dengan kemudahan teknologi digital, pengajuan pinjaman dapat dilakukan 

sangat cepat, mudah dan dengan nilai yang besar. 

 
Pada

 

grafik 1, data Census and Economic Information Center (CEIC) menunjukkan rata-rata 

pertumbuhan hutang rumah tangga di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah 9.9 persen, 

dimana persentase tertinggi yang dilaporkan adalah di tahun 2017 sebesar 10.2 persen, dimana sekitar 

13.1 persen dari penduduk Indonesia meminjam melalui

 

lembaga keuangan formal.

 
Grafik 1: Hutang Rumah Tangga: % dari PDB Indonesia dari 2010 sampai 2017

 

 

Sumber: Census and Economic Information Center (CEIC)

 
Di jangka pendek, ketika rasio utang rumah tangga meningkat terhadap PDB, ekonomi akan 

tumbuh lebih cepat dan tingkat pengangguran akan turun, namun di jangka menengah dapat 

menimbulkan risiko stabilitas makroekonomi dan keuangan. IMF mengkhawatirkan dalam jangka waktu 



tiga hingga lima tahun, utang rumah tangga yang terus naik akan menyebabkan terjadinya krisis lembaga 

keuangan. Situasi ini telah menjadi perhatian Pemerintah baik di tingkat Nasional maupun Internasional 

terutama terkait kasus-kasus over-indebtnedness karena potensi dampaknya yang luas mulai dari dampak 

sosial ekonomi terhadap rumah tangga yang terlilit hutang sampai ke stabilitas sistem keuangan 

Hipotesis tentang pola konsumsi dan pengeluaran manusia di dalam siklus hidupnya (life-cycle 

hypothesis/LCH) mengganggap fungsi utang di dalam rumah tangga sebagai komponen yang membantu 

menstabilkan kondisi hidup orang-orang di dalam rumah tangga tersebut. Asumsinya dalam hal ini adalah, 

sebuah rumah tangga yang terdiri dari keluarga muda berutang lebih banyak daripada pendapatan 

mereka dengan harapan pendapatan mereka terus tumbuh sehingga akumulasi hutang tersebut akan 

dibayarkan ketika rumah tangga tersebut tiba di siklus mapan.  

Namun pada kenyataannya banyak sekali kejadian-kejadian tak terduga di dalam perjalanan 

sebuah rumah tangga yang mempengaruhi kemampuan rumah tangga tersebut dalam membayar utang. 

Misalnya perubahan dalam penerimaan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, biaya-biaya perobatan 

akibat salah satu anggota keluarga yang sakit, peningkatan biaya utang (cost of debt) dan lain lain. Hal-hal 

tidak terduga ini menjadi pemicu terjadinya penumpukan utang yang lebih besar dan kemungkinan sulit 

untuk terbayar atau over-indebtedness. Penumpukan utang  biasanya diasumsikan sebagai akibat dari 

konsumsi berlebih, namun jika dianalisa lebih jauh sumber terjadinya pinjaman berlebih bisa juga 

diakibatkan oleh pelambatan ekonomi.  

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat sejak 2010 sedikit banyaknya merupakan 

imbas dari krisis keuangan global pada tahun 2009. Pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi 

dengan salah satunya mempercepat laju konsumsi domestik yang menggeliatkan perekonomian sedikit 

demi sedikit. Hal ini bisa dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016 sebesar 4,94 

persen dengan triwulan IV 2018 sebesar 5,18 persen. Usaha untuk mendorong laju konsumsi domestik ini 

dapat memicu peningkatan utang rumah tangga, karena disaat lesunya ekonomi terdapat kecenderungan 

menjamurnya tawaran-tawaran kredit konsumi /kredit rumah tangga dengan bunga rendah. Disaat 

pelambatan pertumbuhan inilah kreditor bisa meningkatkan keuntungan seoptimal mungkin karena 

inflasi dan suku bunga juga mengalami tren menurun. Sayangnya, pengetahuan masyarakat yang rendah 

akan produk keuangan dan biaya utang menjadi faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk mendorong 

masyarakat untuk berutang lebih banyak tanpa menyadari kenyataan bahwa jebakan lilitan utang 

menunggu mereka dimasa depan. 

Ketika harga mengalami kecenderungan naik hal ini direspon pasar sebagai bukti terjadinya 

perbaikan ekonomi sehingga sisi penawaran pun kembali menggeliat dan mendorong pertumbuhan. 

Namun Selama lebih dari dua dekade ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar (laporan Bank 

Dunia 2017, Indeks gini Indonesia meningkat dari 30.00 pada dekade 1990 menjadi 39.00 di tahun 2017) 

yang berarti pertumbuhan hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat saja terutama masyarakat 

berpendapatan diatas upah minimum sedangkan masyarakat miskin akan terus bertambah utangnya.  

Perbaikan ekonomi berhubungan langsung dengan inflasi, dan pada saat inflasi mengalami tren 

naik, demand untuk berutang yang datang dari masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin tinggi 

karena tingkat pendapatan tidak langsung atau bahkan tidak sama sekali menyesuaikan dengan inflasi, 



sedangkan kebutuhan akan tambahan dana untuk membiaya kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Hal 

inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan utang. 

Data Bank Indonesia tentang 

perkembangan alat pembayaran kartu 

kredit dan kartu ATM di Indonesia dari 

tahun 2009 sampai 2017, jumlah kartu 

kredit yang beredar lebih tinggi 

dibandingkan kartu ATM dari tahun ke 

tahun, sekitar 12,5 juta kartu kredit di 

tahun 2009 menjadi sekitar 17 juta 

kartu kredit di tahun 2017.  Hal ini 

menandakan peningkatan permintaan 

kredit pada saat pertumbuhan 

melambat. 

Selain itu Data Census and 

Economic Information Center (CEIC) 

menunjukkan rata-rata pertumbuhan hutang rumah tangga di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 

2017 adalah 9.9 persen, dimana persentase tertinggi yang dilaporkan adalah di tahun 2017 sebesar 10.2 

persen, namun berdasarkan laporan Bank Dunia hanya sekitar 13.1 persen dari penduduk Indonesia yang 

meminjam di lembaga keuangan formal.  

Pertumbuhan hutang ini memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan platform pinjaman 

online berbasis aplikasi.  Sebuah kajian terkait pertumbuhan utang rumah tangga menyebutkan bahwa 

katalisator pertumbuhan antara lain meningkatnya platform pinjaman online berbasis aplikasi (online 

lenders) yang mempermudah aksesibiltas mendapatkan pinjaman terutama bagi masyarakat yang tidak 

bisa mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan formal (Zack Friedman, Forbes 2018). 

Di Indonesia total pemberi pinjaman berbasis aplikasi online per september 2017 sebanyak 

63,869 orang atau meningkat 344.68 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan total akumulasi 

pendanaan di tahun 2017 tumbuh 632.52 persen dibandingkan tahun sebelumnya (sekitar 1,657.70 

Milyar Rupiah).  

Tabel 1: Pertumbuhan Jumlah Lender dan Borrower di Industri Fintech 

Jumlah Pemberi Pinjaman/Lender Jumlah Peminjam/ Borrower 

2016 

Jawa: 12,491 

Luar Jawa: 1,283 

2016 

Jawa: 49,656 

Luar Jawa: 1,275 

2017 

Jawa: 51,716 

Luar Jawa: 11,338 

2017 

Jawa: 146,500 

Luar Jawa: 10,776 

Sumber: paparan”prospek ekonomi dan sektor jasa keuangan 2018” oleh Wimbah Santoso, ketua dewan komisioner 

OJK, 2 November 2017 



Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terdapat 73 perusahaan 

fintech pendanaan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dan layanan pinjam peminjam 

inipun sudah diatur melalui peraturan fintech No.77/POJK.1/2016. Peraturan OJK ini antara lain mengatur 

badan hukum yang harus dimiliki penyelenggaran pinjaman, penerapan prinsip dasar perlindungan 

pengguna layanan pinjaman dan penyelesaian sengketa.  Peraturan ini juga yang menjadi dasar 

penutupan 400 platform pemberi pinjaman online pada Desember 2018 oleh OJK. Namun keberadaan 

peraturan OJK belum dapat menghentikan praktik buruk terkait pinjaman online, karena menurut laporan 

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta masih ada ratusan pengaduan terkait pinjaman online yang berasal dari 

penyelenggara pinjaman online yang tidak berada di bawah pengawasan OJK. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini berusaha memahami jenis rumah tangga di level pendapatan yang mana yang paling banyak 

meminjam, jumlah komitmen utang di tiap level pendapatan dan sumber pinjaman darimana yang biasanya 

mengalami over-indebtedness, biaya utang dan pengetahuan rumah tangga tentang biaya utang. Serta 

mengkaji secara kualitatif dampak over-indebtedness terhadap rumah tangga itu sendiri dan peran 

perbankan dalam peningkatan literasi keuangan. Jenis utang yang diteliti di dalam penelitian ini hanyalah 

utang yang bersumber dari kartu kredit dan pinjaman online berbasis aplikasi. 

Pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah: 

1. Seperti apakah profil rumah tangga yang mengalami over-indebtedness yang berasal dari utang kartu 

kredit dan pinjaman online berbasis aplikasi? 

2. Apakah dampak over-indebtedness yang berasal dari utang kartu kredit dan pinjaman online berbasis 

aplikasi terhadap rumah tangga, baik dampak social maupun ekonomi? 

3. Bagaimana upaya pemerintah dan perbankan dalam peningkatan literasi keuangan terkait produk kartu 

kredit dan pinjaman online berbasis aplikasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap profil rumah tangga yang mengalami over-

indebtedness baik yang berasal dari utang kartu kredit maupun pinjaman online berbasis aplikasi 

2. Memperoleh pemahaman yang mendalam dampak sosial ekonomi terhadap rumah tangga yang 

mengalami over-indebtedness 

3. Memperoleh pemahaman yang mendalam terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan 

perbankan dalam peningkatan literasi keuangan. 

  



1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Profiling over-indebtedness di Indonesia melalui kasus-kasus yang dipilih akan membantu memahami 

penyebab-penyebab umumnya sehingga dapat dikembangkan rekomendasi untuk menghentikan 

lingkaran utang berdasarkan akar permasalahannya.  

2. Analisis dampak sosial ekonomi terhadap rumah tangga dapat menjadi acuan penyusunan rekomendasi 

layanan yang perlu disediakan oleh untuk membantu rumah tangga yang menghadapi kesulitan-

kesulitan sosial dan ekonomi akibat over-indebtedness. 

3. Dengan mempelajari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perbankan terkait literasi 

keuangan akan menggambarkan efektifitas sosialisasi dan edukasi terkait literasi keuangan ke 

masyarakat sehingga dapat dijadikan informasi dasar untuk mengembangkan program-program 

sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif 

  



KAJIAN LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Inklusi dan Literasi Keuangan 

Menurut World Bank, inklusi keuangan berarti individu dan bisnis memiliki akses terhadap produk dan 

layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka yakni mencakup 

transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang disampaikan secara bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. Sementara itu, keuangan inklusif didefinisikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2016 sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai 

layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK), indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat 

76,19 persen pada 2019 atau meningkat sebesar 8.39 persen dari 67.8 persen pada 2016. Sedangkan, 

indeks literasi keuangan masih tercatat rendah yaitu 38.03 persen pada 2019 meskipun meningkat 

dibanding hasil survei pada 2016 yaitu sebesar 29.7 persen.  

Meningkatnya akses terhadap produk dan jasa keuangan menjadi ancaman bagi masyarakat yang minim 

literasi. Pada satu titik, terdapat kontradiksi antara dorongan keuangan inklusif dengan literasi keuangan. 

Di satu sisi lembaga jasa keuangan didorong untuk menyalurkan kredit kepada kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk meningkatkan inklusi keuangan, namun disisi lain lembaga jasa keuangan 

juga harus mempertimbangkan kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya agar terhindar 

dari risiko keterlilitan utang (Wilson, 2018).  

 

Teori Over-indebtedness 

Over-indebtedness merupakan suatu permasalahan dengan cakupan yang sangat luas dan memiliki 

pengertian yang berbeda-beda di setiap negara. Di Jerman situasi Over-indebtedness adalah kondisi 

dimana meskipun standar hidup menurun, pendapatan rumah tangga tidak dapat melunasi utang dalam 

jangka waktu yang sangat lama (Alessio & Lezzi, 2013) . Lalu, di Inggris, over-Indebtedness adalah situasi 

dimana rumah tangga atau individu menunggak secara terus-menerus atau berada dalam situasi 

terancam menunggak secara terus-menerus (Oxera, 2004 dalam Fondeville & Ward, 2010). Di Italia over-

indebtedness merupakan situasi dimana individu secara terus-menerus mengalami ketidakseimbangan 

antara kewajiban utang dengan aset yang dapat dilikuidasi dan ketidakmampuan individu dalam 

memenuhi kewajiban utangnya (Vandone, 2013). Dengan begitu, tidak ada kesepakatan akan pengertian 

over-Indebtedness secara universal. 

 Literasi keuangan memiliki hubungan yang erat terhadap kondisi utang rumah tangga. Menurut 

OECD/INFE, literasi keuangan adalah kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap dan 

tingkah laku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai 

kesejahteraan finansial individu. Lusardi & Tufano  (2015) dan Disney & Gatherhood (2011) menjelaskan 

bahwa keterliltan utang seseorang terjadi akibat minimnya literasi keuangan yang membuat individu 

maupun rumah tangga cenderung memilih kredit dengan biaya lebih tinggi. Lebih lanjut, Sevim et al. 



(2012) menjelaskan bahwa literasi keuangan yang rendah juga dapat menyebabkan seseorang meminjam 

secara berlebihan (excessive borrowing). Sementara itu, Anderloni & Vandone (2010) menjelaskan bahwa 

kondisi keterlilitan utang didorong oleh perilaku irasional di mana rumah tangga tidak mampu untuk 

menilai dan memahami risiko utang sehingga melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam membayar 

utang.  

Di sisi lain, perilaku lembaga jasa keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam 

mempengaruhi keputusan meminjam seseorang. Risiko keterlilitan utang dapat timbul akibat dari teknik 

pemasaran produk secara agresif dengan menawarkan produk yang tidak sesuai dengan kemampuan 

membayar individu (Shicks, 2013). Lebih jauh, mekanisme lembaga keuangan yang dapat menjerat 

nasabah kedalam siklus utang adalah dengan adanya sistem insentif yang diberikan kepada tenaga 

pemasaran ketika mereka berhasil menyalurkan kredit meskipun nasabah kesulitan dalam 

mengembalikannya (Rahman, 1999 dalam Shicks, 2013). Literasi keuangan konsumen yang minim pun 

seringkali dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman dengan menawarkan produk secara tidak transparan 

sehingga konsumen terjerumus kedalam utang berbiaya tinggi dan membuat mereka sulit untuk keluar 

dari siklus utang (Microfinance, 2013).   

Secara umum, kondisi makro ekonomi juga merupakan faktor penting lain yang dapat 

mempengaruhi dinamika utang rumah tangga. Caju et. al (2016) dan Alleweld et. al (2013) menekankan 

bahwa rumah tangga yang menganggur akan lebih terekspos oleh risiko keterlilitan utang. Sedangkan 

Ntsalaze & Ikhide (2017) menemukan bahwa sebagian besar rumah tangga yang terlilit utang merupakan 

rumah tangga berpendapatan rendah, tidak menerima bantuan sosial dan kepala rumah tangganya 

menganggur. Lebih jauh,  

Selain itu, tingkat pendapatan, tingkat kesejahteraan sosial, pergerakan nilai tukar mata uang dan 

suku bunga juga dapat mempengaruhi kondisi utang rumah tangga. Namun pada kenyataannya banyak 

sekali kejadian-kejadian tak terduga di dalam perjalanan sebuah rumah tangga yang mempengaruhi 

kemampuan rumah tangga tersebut dalam membayar utang. Misalnya perubahan dalam penerimaan 

pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, biaya-biaya perobatan akibat salah satu anggota keluarga yang 

sakit, peningkatan biaya utang (cost of debt) dan lain lain. Hal-hal tidak terduga ini menjadi pemicu 

terjadinya penumpukan utang yang lebih besar dan kemungkinan sulit untuk terbayar.     

 

Perlindungan Konsumen 

Secara bertahap, gerakan perlindungan konsumen semakin berkembang, mencakup pengawasan praktek 

perdagangan, penyampaian informasi, isu lingkungan, quality control, dan isu ketenagakerjaan (Fishman, 

1986). Pada 1981, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun UN Guideline for Consumer Protection 

yang kemudian terakhir diamandemen pada 2003. Beberapa prinsip umum dalam pedoman tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Mendorong pemerintah menyusun peraturan terkait perlindungan konsumen 

b. Menjamin kebutuhan/hak konsumen  



c. Seluruh negara harus aktif dalam melakukan kampanye dan mempromosikan bentuk konsumsi 

berkelanjutan. 

d. Pengaturan dan kampanye bentuk konsumsi berkelanjutan bertujuan untuk memberantas 

kemiskinan 

e. Pemerintah harus menyediakan dan mengelola infrastruktur yang cukup untuk mengembangkan, 

menjalankan dan mengawasi kebijakan perlindungan konsumen 

f. Potensi positif universitas dan lembaga riset perlu dikembangkan dalam perkembangan kebijakan 

perlindungan konsumen 

Menurut Savigny dan Bentham dalam Friedman (1959), terdapat faktor yang mempengaruhi 

dalam pembentukan hukum, yaitu sistem politik yang mengontrol aktivitas hukum (faktor eksternal) dan 

kepentingan sosial yang menjadi objek dari pengaturan. Bila dilihat dari aspek politik, pembentukan UU 

Perlindungan konsumen yang disahkan pada 1999 di Indonesia tidak terlepas dari iklim politik yang 

semakin demokratis. Selain itu, menurut Samsul (2004), secara eksternal pembentukan UU Perlindungan 

Konsumen juga didukung oleh kehadiran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Faktor berikutnya 

adalah kepentingan dari konsumen untuk keperluan dan kepentingannya sendiri. Lebih lanjut, faktor 

lainnya adalah perkembangan perdagangan internasional mulai dari pembentukan organisasi 

internasional seperti, IMF (International Monetary Fund), WTO (World Trade Organisation) dan 

kesepakatan internasional lain. 

Prinsip atau asas perlindungan konsumen diakui dalam pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, dimana 

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen serta kepastian hukum”. Atas rumusan pasal tersebut berarti seluruh upaya perlindungan 

konsumen di Indonesia mengacu terhadap asas tersebut. Menurut Miru dan Yodo (2007), berdasarkan 

substansinya, maka asas dalam perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yakni: 

1. Asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen 

2. Asas keadilan, yang didalamnya meliputi asas keseimbangan 

3. Asas kepastian hukum 

UU Perlindungan Konsumen adalah salah satu regulasi yang pembentukannya ditujukan untuk 

membentuk perilaku masyarakat. Sebagai undang-undang yang ditujukan untuk membentuk perilaku 

masyarakat, maka UU Perlindungan Konsumen juga mengatur dan membatasi perilaku masyarakat. 

Batasan tersebut dapat berupa pengaturan mengenai hak dan kewajiban, larangan dan sanksi atas 

pelanggaran ketentuan yang diatur sebelumnya. Dalam UU Perlindungan Konsumen, pengaturan 

mengenai hak dan kewajiban diatur dalam pasal 4-7 UU Perlindungan Konsumen. Adapun hak dan 

kewajiban pihak yang terkait adalah: 

 

 

 

 



 

Tabel. Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut UU Perlindungan Konsumen 

Pihak Hak Kewajiban 

Konsumen • Hak atas kenyamanan, keamanan 

dan keselamatan 

• Hak untuk memilih barang dan 

mendapatkan barang sesuai 

dengan nilai tukar 

• Hak atas informasi yang jelas, 

benar dan jujur 

• Hak untuk didengar pendapat dan 

keluhannya 

• Hak untuk mendapatkan advokasi, 

perlindungan dan penyelesaian 

sengketa secara patut 

• Hak untuk mendapatkan 

pembinaan dan pendidikan 

• Hak untuk diperlakukan dan 

dilayani secara benar, jujur dan 

tidak diskriminasi 

• Hak untuk mendapatkan 

kompensasi dan ganti rugi 

• Hak lain 

• Membaca dan mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian 

barang 

• Beritikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian 

• Membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati 

• Mengikuti upaya hukum penyelesaian 

sengketa konsumen 

Pelaku 

Usaha 

• Hak untuk menerima pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan 

• Hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak 

baik 

• Hak untuk melakukan pembelaan 

seperlunya 

• Hak untuk rehabilitasi nama baik 

• Hak lain 

• Beritikad baik dalam melakukan usaha 

• Memberikan informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi barang 

• Memperlakukan atau melayani 

konsumen secara benar, jujur dan tidak 

diskriminatif 

• Menjamin mutu barang dan jasa yang 

diproduksi dan diperdagangkan 

• Memberi kesempatan kepada konsumen 

untuk menguji dan mencoba barang yang 

dijual 

• Memberi kompensasi dan ganti rugi atas 

kerugian dalam mengkonsumsi dan 

ketidaksesuaian barang yang diterima 



Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013. 

Perlindungan konsumen dalam peraturan ini menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, 

keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta 

penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.  Pada peraturan ini 

diatur mengenai kewajiban pelaku usaha kepada konsumen yang mencakup penyampaian informasi 

produk atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.  

 

Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian 

Riset sebelumnya tentang hubungan antara literasi keuangan dan utang konsumen di Depok 

menunjukkan hubungan antara rendahnya literasi keuangan dengan penumpukan utang dan over-

indebtedness perlu diwaspadai karena banyaknya jumlah rumah tangga yang pengeluaran bulanannya 

lebih besar daripada kapabilitas finansialnya (Noventi dan Danarsari, 2017). Sedangkan penelitian lain 

secara spesifik mendefinisikan dan menghitung over-indebtedness di negara asal peneliti, misalnya 

D’Alessio dan Lezzi yang menghitung over-indebtedness di Italy (2013) dan John Gathergood yang 

menganalisa hubungan antara literasi keuangan dengan over-indebtedness di U.K (2011). 

  



DATA, DESAIN DAN METHODOLOGI 

 

Salah satu kajian terkait over-indebtedness yang menjadi rujukan dalam studi kasus ini adalah kajian di 

Italia yang dilakukan oleh Giovanni D’Alessio dan Stefano Lezzi (2013). Kajian tersebut mendefinisikan dan 

menganalisa metodologi dalam menentukan apakah sebuah rumah tangga berada di dalam jeratan over-

indebtedness. Kajian D’Alessio dan Lezzi adalah studi empiris yang menggunakan data survey pendapatan 

rumah tangga Italia yang secara lengkap mengumpulkan data utang, pendapatan dan asset. Studi kasus 

ini merupakan kajian kualitatif dimana fondasi penilaian tentang over-indebtedness dilakukan dengan cara 

mengadopsi indikator umum yang terdapat di dalam kajian D’Alessio dan Lezzi.  

Data yang dikumpulkan di dalam kajian ini adalah sebanyak 27 kasus yang merupakan gabungan 

dari kasus pinjaman online dan kasus kartu kredit. Untuk melakukan analisis yang holistik, pendekatan 

collective case study digunakan sebagai metode pemilihan data. Metode ini menggambarkan keadaan 

over-indebtedness secara luas dan lebih details karena walaupun studi kasus yang dipelajari berbeda-beda 

namun terdapat kesamaan situasi yaitu over-indebtedness. Indikator umum dari D’Alessio dan Lezzi inilah 

yang menjadi benchmark dalam menentukan kasus-kasus yang akan dianalisa lebih lanjut tentang factor 

penyebab over-indebtedness nya. 

Kajian ini mempelajari banyak penelitian sebelumnya termasuk dari Department of Business, 

Innovation and Skills Pemerintah Kerajaan Inggris (2010) dan kajian Matthias Keese (2009) yang 

menggarisbawahi bahwa tidak terdapat kesepakatan universal tentang indikator terbaik yang mampu 

menangkap situasi over-indebtedness untuk setiap negara. Oleh karena itu studi kasus ini mengadopsi 

indikator umum di dalam kajian D’Alessio dan Lezzi yang lebih praktis dibandingkan dengan studi terakhir 

Komisi Eropa (2010) terkait definisi umum (rule of thumb) unit penghitungan over-indebtedness.  

Kasus-kasus yang digunakan di dalam studi ini merupakan rekomendasi dari Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) dan dipilah berdasarkan indikator umum D’Alessio dan Lezzi namun tidak bisa 

langsung dianalisa karena perlu diperiksa kelengkapan datanya. Dalam proses penyempurnaan data, 

kasus yang tidak memiliki data yang lengkap misalnya tidak memiliki informasi total tagihan atau informasi 

jumlah komitmen kredit, maka akan dilakukan upaya penyempurnaan (konfirmasi) data dengan cara 

menghubungi kembali informan-informain terkait. Jika data tidak dapat disempurnakan maka kasus 

tersebut tidak digunakan di dalam studi kasus ini. Oleh karena itu dari 30 data yang direkomendasikan 

oleh YLKI tidak semua sampel kasus saja dianalisa lebih lanjut. 

 

  



Table Perbandingan Indikator Umum Over-Indebtedness 

D’Alessio dan Lezzi Komisi Eropa 

1. Biaya Utang: lebih dari 25 persen atau 

lebih dari 30 persen dari pendapatan 

kotor (sebelum dipotok pajak) 

dikeluarkan untuk membayar tunggakan  

2. Tunggakan: menunggak lebih dari 2 

bulan atas komitment kredit atau 

tagihan rumah tangga 

3. Jumlah Utang: 3 atau lebih komitment 

kredit 

4. Persepsi subjektif tentang beban utang: 

kategori “heavy burden” 

 

 

1.Unit pengukuran harus rumah tangga karena 

pendapatan individu biasanya dikumpulkan 

dalam rumah tangga yang sama 

 

2. Indikator perlu mencakup semua aspek 

komitment keuangan rumah tangga (pinjaman 

untuk keperluan perumahan, kredit konsumen, 

tagihan listrik, pembayan sewa, hipotek dll) 

 

3. Utang berlebih menyiratkan ketidakmampuan 

untuk memenuhi biaya berulang dan oleh karena 

itu harus dilihat sebagai kedaan struktural dan 

bukan keadaan sementara 

 

4. Utang tidak mungkin diselesaikan dengan cara 

meminjam lebih banyak 

 

5. Rumah tangga harus mengeluarkan 

pengeluarannya secara substantial atau 

menemukan cara baru untuk meningkatkan 

pendapatannya 

 

Diagram tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam kajian 

 

Perumusan permasalahan
Penentuan desain riset /pemilihan 
metodologi (collective case study)

Pengumpulan data (data primer 
melalui In-depth-Interview (IDI) dan 

data sekunder melalui kajian 
literatur)

menentukan sample (kasus-kasus) 
yang termasuk over indebtedness 

(Indikator Umum Over-Indebtedness 
D’Alessio dan Lezzi)

Penyempurnaan data dengan cara 
menambah kelengkapan data dan 

tidak menggunakan data yang tidak 
valid

Analisis/interpretasi data dengan 
berbasis kepada hasil data numerik 
dan interview yang berasal dari IDI. 

Hal ini bertujuan untuk mempelajari 
penyebab-penyebab umum 

terjadinya over-indebtedness pada 
kasus-kasus tersebut

Pemilihan kasus unik untuk 
mendapatkan konteks  "real 

experience" 
penyusunan laporan



Matriks yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah kasus memiliki profil over-indebtedness adalah 

sebagai berikut: 

Kategori Indikator Informan 

1 

Informan 

2 

Informan 

3 dst… 

Cost of 

Servicing 

Debt 

Rumah tangga mengeluarkan lebih dari 30 

persen total income (gross) untuk total 

pinjaman (secured atau non secured) 

… … … 

Rumah tangga yang pengeluaran untuk total 

utangnya menyebabkan kondisi mereka berada 

di bawah garis kemiskinan 

… … … 

Arrears Rumah tangga mengalami kesulitan untuk 

membyar kredit dan tagihan rumah lebih dari 2 

bulan 

… … … 

Number of 

Loans 

Rumah tangga dengan 3 atau lebih komitment 

utang/kredit 

… … … 

Perception  Utang dirasakan sebagai “heavy burden”    

 

Setelah indentifikasi rumah tangga yang memiliki profil over-indebtedness selesai dilakukan maka 

langkah berikutnya adalah memasukkan data-data terkait rumah tangga-rumah tangga tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk mempelajari profil umum seluruh sample, misalnya dari semua sampel kasus, sample 

kasus rumah tangga yang mengalami over-indebtedness karena pinjaman online lebih banyak daripada 

kartu kredit. Profil umum ini akan ditunjukkan melalui metode statistik deskriptif.  

Analisis lanjutan yang dilakukan adalah mempelajari hasil In-Depth-Interview (IDI) dengan semua 

kasus dengan cara menganalisis transkrip IDI. Secara umum transkrip merupakan respon atas pertanyaan-

pertanyaan terbuka dan tertutup yang terdapat di dalam  pedoman IDI sehingga analisis dapat dilakukan 

dengan lebih cepat untuk menggali penyebab suatu rumah tangga mengalami over-indebtedness. Leading 

questions antara lain: 

a) Apakah jenis pinjaman online yang membuat suatu rumah tangga terlilit utang berasal dari 

perusahaan fintech yang didalam pengawasan OJK atau tidak (illegal lenders)? 

b) Apakah keterlilitan utang disebabkan rendahnya literasi keuangan ? 

c) Apakah orang yang terlilit utang ini datang dari kelompok berpendapatan diatas UMR atau 

dibawah UMR?  

d) Apa dampak sosial ekonomi over-indebtedness terhadap kehidupan rumah tangga 

Selain itu kajian ini juga melakukan In-depth-interview (IDI) kepada pelaku usaha, asosiasi fintech, 

perbankan dan pemangku kebijakan, rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha fintech: Kredit pintar, Cash Wagon, Dana Rupiah 

2. Asosiasi Fintech dan Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) 

3. Perbankan: Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri 



4. Regulator: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan 

Bank Indonesia 

Tujuan dilakukannya IDI terhadap pelaku usaha, asosiasi fintech, perbankan dan pemangku kebijakan 

adalah untuk mempelajari upaya-upaya apa saja yang telah dan masih dilakukan untuk merespon 

masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi terkait over-indebtedness  baik di tingkat mikro maupun 

makro dan meningkatkan literasi keuangan.  

 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Test validitas dan reliabilitas dilakukan pada tahapan riset yaitu sebagai berikut: 

Test Deskripsi Strategy Phase 

Construct 

Validity  

Memilih alat ukur yang 

sesuai 

Menggunakan sumber-

sumber riset sebelumnya 

(lihat literature review 

untuk ulasan lengkap) 

Data 

collection/Pengumpulan 

data 

Reliability Mendemonstrasikan bahwa 

alat ukur dapat digunakan  

berulang dan menghasilkan 

hasil yang sama 

Menggunakan riset 

protocol sehingga proses 

riset tidak keluar jalur dan 

juga menggunakan 

pedoman in-depth 

interview 

Data 

collection/Pengumpulan 

data 

External 

Validity 

Memastikan hasil dari riset 

dapat digeneralisasikan/ 

memiliki benang merah 

dengan kasus-kasus 

sebelumnya 

Menggunakan beberapa 

case box untuk melihat 

kesamaan kasus dengan 

kasus-kasus lain yang 

terdapat di luar riset 

terkait over-indebtenedss 

Research design 

Internal 

Validity 

Membangun  hubungan 

antara hasil riset dengan 

riset sebelumnya 

Membangun argument  Data analisis 

 

Pada kajian ini analisis dimulai dengan cara profiling dan tabulasi dan dilanjutkan dengan analisi 

karakteristik umum dan analisis mendalam atas hasil IDI. Berikut adalah rincian dan instrument 

profiling/analisis yang digunakan: 

  



 

Nama analisis Tujuan Instrumen 

Analisis 1 • Profiling untuk menentukan rumah 

tangga mana saja yang mengalami 

over-indebtedness 

• Membandingkan data pendapatan, 

pengeluaran dan data utang 

Indikator umum D’Alessio dan 

Lezzi  

 

Rasio debt to income (DTI) 

Analisa saving 

Analisis 2 • Untuk mendapatkan gambaran 

karakteristik umum tentang sample 

rumah tangga yang mengalami over-

indebtedness 

Metode statistik deskriptif , 

SPSS 

Analisis 3 • Untuk mencari penyebab rumah tangga 

mengalami over-indebtedness 

Transkrip dan Rekaman IDI 

 

Diagram Tahapan Analisa 

 

  

Analisa 3

penyebab 
over 

indebtedness 

Analisa 2

statistik 
deskriptif

Analisa 1

Profiling Data 
menggunakan 

prinsip indikator 
umum, rasio 

debt to income, 
surplus/defisit 

saving, dll



ANALISIS 

 

Kajian D’Alessio dan Lezzi telah memberikan landasan pada kajian ini terkait indikator umum rumah 

tangga yang mengalami over-indebtedness namun kasus-kasus yang direkomendasikan oleh YLKI tidak 

dapat digunakan langsung karena pengolahan data-data dasar perlu dilakukan. Data-data dasar yang telah 

berhasil dikumpulkan dan diolah yaitu data pendapatan per tahun, data pengeluaran per tahun, total 

utang, perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran per tahun, defisit rumah tangga, serta 

perbandingan pengeluaran, utang dan simpanan. 

Kasus Pinjaman Online  

Pada Analisa tahap pertama ini ditemukan bahwa tidak semua kasus-kasus yang direkomendasikan oleh 

YLKI termasuk ke dalam kategori over-indebtedness. Penghitungan awal menunjukkan dari 15 kasus 

pinjaman online terdapat dua  kasus yang mendapat analisis lanjutan yaitu kode kasus no.04 dan no.12 

dan satu kasus yang dikeluarkan dalam analisis . Kasus 04 memiliki surplus pendapatan dan persentase 

utang rumah tangganya rendah (kurang dari 30 persen)  begitu juga kasus no.12 jika dilihat dari sisa 

pendapatan juga memiliki surplus namun surplus tersebut tidak bisa langsung menutupi sisa utang. 

Sedangkan untuk satu kasus yang dikeluarkan yaitu kasus no.14, hal ini dikarenakan data total utang 

ditemukan tidak valid. 

Table Data Pendapatan, Pengeluaran, Total Utang dan Debt to Income (DTI) Kasus Pinjaman Online 

Kode 

Kasus 

Pendapatan 

(gross) dalam 

Rupiah per 

tahun 

Pengeluaran 

Dalam Rupiah 

per tahun 

Total Utang di 

akhir tahun 

dalam rupiah 

 

Rasio 

Income vs 

expenses 

Per tahun 

Rasio 

Debt to 

Income 

(DTI)  

Per 

tahun 

Deficit 

/surplus 

Expenses 

50% 

Credit 

30% 

Kemampuan 

melunasi 

utang? 

 

01  48.000.000   24.000.000   31.000.000  50% 65%  (7.000.000) EQUAL HIGHER NO 

02  66.000.000   30.000.000  198.000.000  45% 300% (162.000.000) LOWER HIGHER NO 

03  78.000.000   42.000.000  120.401.728  54% 154%  (84.401.728) HIGHER HIGHER NO 

04 112.800.000   60.000.000   27.100.000  53% 24%  25.700.000  HIGHER LOWER NO 

05  60.000.000   48.000.000  149.600.000  80% 249% (137.600.000) HIGHER HIGHER NO 

06  24.000.000   48.000.000   13.000.000  200% 54%  (37.000.000) HIGHER HIGHER NO 

07 360.000.000  360.000.000  131.408.000  100% 37% (131.408.000) HIGHER HIGHER NO 

08  6.000.000   24.000.000   25.500.000  400% 425%  (43.500.000) HIGHER HIGHER NO 

09  96.000.000   96.000.000  143.800.000  100% 150% (143.800.000) HIGHER HIGHER NO 

10  96.000.000   60.000.000   96.800.000  63% 101%  (60.800.000) HIGHER HIGHER NO 

11  48.000.000   48.000.000  104.800.000  100% 218% (104.800.000) HIGHER HIGHER NO 

12 120.000.000   24.000.000   77.465.776  20% 65%  18.534.224  LOWER HIGHER NO 

13  6.000.000   24.000.000   5.000.000  400% 83%  (23.000.000) HIGHER HIGHER NO 

14  54.000.000   42.000.000   5.000.000  78% 9%  7.000.000  HIGHER LOWER NO 

15  96.000.000   60.000.000  102.062.220  63% 106%  (66.062.220) HIGHER HIGHER NO 

 

Berdasarkan hasil data olahan selanjutnya dilakukan pengujian kembali dengan menggunakan indikator 

umum D’Alessio dan Lezzi terhadap 14 kasus pinjaman online tersebut (lihat table profil…).  



Table Profil Over-Indebtedness (Pinjaman Online) 

Kategori Indikator Kode Kasus Informan/Responden 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Cost of 

Servicing 

Debt 

Rumah tangga 

mengeluarkan 

lebih dari 30 

persen total 

income (gross) 

untuk total 

pinjaman 

(secured atau non 

secured) 

√ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ 

Rumah tangga 

yang pengeluaran 

untuk total 

utangnya 

menyebabkan 

kondisi mereka 

berada di bawah 

garis kemiskinan 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ 

Arrears Rumah tangga 

mengalami 

kesulitan untuk 

membayar kredit 

dan tagihan 

rumah lebih dari 2 

bulan 

√ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ X √ N/A √ 

Number of 

Loans 

Rumah tangga 

dengan 3 atau 

lebih komitment 

utang/kredit 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ 

Perception Utang dirasakan 

sebagai “heavy 

burden” 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ N/A √ 

 

Hasil pengujian dengan menggunakan indikator umum menunjukkan bahwa semua kasus 

mengalami over-indebtedness rumah tangga bahkan pada kasus no.04 dan no.12 yang memiliki surplus 

pendapatan. Hal ini dikarenakan total utang mereka melebihi sisa pendapatan dan jika mereka kehilangan 

pendapatan secara tiba-tiba maka otomatis mereka akan berada di bawah garis kemiskinan.   



Contohnya pada kasus no.04, surplus pendapatan sebesar Rp.25,700,000, namun sisa utang 

sebesar Rp.27,100,000 yang artinya jika informan tersebut kehilangan pekerjaan dan harus melunasi 

utangnya maka sisa dari pendapatan hanya sebesar Rp. 1,400,000. Merujuk pada ukuran kemiskinan versi 

Bank Dunia yaitu USD 1,90 per hari maka dengan sisa dari pendapatan  tersebut dan asumsi pengeluaran 

per bulan  sama dengan pengeluaran saat ini dapat dipastikan informan tersebut akan berada di bawah 

angka garis kemiskinan. 

Berdasarkan hasil dari profiling kasus pinjaman online dapat disimpulkan bahwa 14 kasus tersebut 

mengalami over-indebtedness yang bersumber dari pinjaman online. 

 

Kasus Pinjaman Kartu Kredit 

Sebanyak 12 kasus pinjaman kartu kredit telah dikumpulkan berdasarkan rekomendasi YLKI. Namun dari 

12 kasus tersebut 3 diantaranya dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan data olahan terkait profil 

over-indebtedness nya. Ketiga kasus tersebut yaitu kasus no.01, 05 dan 10. Pada kasus no.01, berdasarkan 

hasil penghitungan rasio debt-to-income diketahui bahwa surplus dari pendapatan per tahun dapat 

menutupi sisa utang hal yang sama juga ditemukan pada kasus no.05.  

Namun pada kasus 05 ditemukan juga utang lain-lain yang jika ditambahkan ke dalam jumlah 

utang dan pengeluaran akan mengakibatkan defisit rumah tangga. Sedangkan untuk kasus no.10 surplus 

dari pendapatan dapat dipastikan tidak akan bisa menutupi utangnya ditambah lagi ditemukan juga jenis 

utang-utang lainnya.  

Selain itu berdasarkan data debt to income dari semua kasus ditemukan bahwa 50 persen kasus 

memiliki DTI dibawah 30 persen. Oleh karena itu dari 12 kasus, 11 kasus akan diuji kembali dengan 

menggunakan indikator umum D’Alessio dan Lezzi sedangkan 1 kasus (kasus no.1) tidak diikutsertakan 

didalam pengujian. 

Table Data Pendapatan, Pengeluaran, Total Utang dan Debt to Income (DTI) Kasus Pinjaman Kartu Kredit 

Kode  Pendapatan 

(gross) dalam 

Rupiah per 

tahun 

Pengeluaran 

Dalam Rupiah 

per tahun 

Total Utang di 

akhir tahun 

dalam rupiah 

 

Rasio 

Incom

e vs 

expens

es 

Per 

tahun 

Rasio 

Debt 

to 

Incom

e (DTI)  

Per 

tahun 

Deficit 

/surplus 

Expenses 

50% 

Credit 

30% 

Kema

mpua

n 

melun

asi 

utang

? 

 

01  60.000.000  24.000.000   7.213.663  40% 12%  28.786.337  LOWER LOWER YES 

02  60.000.000   54.000.000  11.000.000  90% 18%  (5.000.000) HIGHER LOWER NO 

03 360.000.000  600.000.000  30.000.000  167% 8% (270.000.000) HIGHER LOWER NO 

04 240.000.000  180.000.000  150.000.000  75% 63%  (90.000.000) HIGHER HIGHER NO 

05  69.600.000   48.000.000   4.000.000  69% 6%  17.600.000  HIGHER LOWER YES 

06  96.000.000   96.000.000  30.000.000  100% 31%  (30.000.000) HIGHER HIGHER NO 

07  60.000.000   60.000.000  18.000.000  100% 30%  (18.000.000) HIGHER EQUAL NO 

08 120.000.000  120.000.000  140.000.000  100% 117%  (140.000.000) HIGHER HIGHER NO 

09  48.000.000   48.000.000  12.000.000  100% 25%  (12.000.000) HIGHER LOWER NO 



10  30.000.000   18.000.000  11.000.000  60% 37%  1.000.000  HIGHER HIGHER NO 

11  24.000.000   18.000.000  78.000.000  75% 325%  (72.000.000) HIGHER HIGHER NO 

12  84.000.000   81.600.000   5.800.000  97% 7%  (3.400.000) HIGHER LOWER NO 

 

Berdasarkan data yang telah diolah, kasus no.02 dan no.03 tidak mengeluarkan lebih dari 30 persen total 

pendapatan untuk total utang ditambah lagi komposisi sumber utang yang akan menyebabkan kasus.02 

dan no.03 defisit berasal dari pengeluaran lain dan bukan dari utang kartu kredit. 

Hal yang sama terjadi pada kasus no 05, 09 dan 12 dimana rasio debt to income berada dibawah 30 persen 

ditambah lagi jumlah komitmen utang kartu kredit kurang dari 3. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kasus. No.02, 03, 05, 09 dan 12 merupakan rumah tangga yang tidak mengalami over-indebtedness 

dari utang kartu kredit. 

 

Tabel Profil Over-Indebtedness (Kartu Kredit) 

Kategori Indikator Kode Kasus Informan/Responden 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Cost of 

Servicing 

Debt 

Rumah tangga 

mengeluarkan lebih dari 30 

persen total income (gross) 

untuk total pinjaman 

(secured atau non secured) 

NA X X √ X √ √ √ X √ √ X 

Rumah tangga yang 

pengeluaran untuk total 

utangnya menyebabkan 

kondisi mereka berada di 

bawah garis kemiskinan 

NA √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 

Arrears Rumah tangga mengalami 

kesulitan untuk membayar 

kredit dan tagihan rumah 

lebih dari 2 bulan 

NA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Number of 

Loans 

Rumah tangga dengan 3 

atau lebih komitment 

utang/kredit 

N/A √ √ √ X √ X √ X X √ X 

Perception Utang dirasakan sebagai 

“heavy burden” 

N/A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

ANALISIS 2 

Hasil analisis yang pertama telah menyimpulkan kasus-kasus mana yang mengalami over-indebtedness 

yang juga telah merubah komposisi total sampel. Sisa kasus yang akan dianalisa lebih jauh adalah  20 



dimana 14 kasus berasal dari pinjaman online dan 6 kasus berasal dari kartu kredit. Selanjutnya kasus-

kasus over-indebtedness tersebut di pelajari kembali dengan menggunakan metode statistik deskriptif. 

Metode ini membantu memperlihatkan ukuran data, penyebaran data dan perbandingan dari kasus-kasus 

over-indebtedness kasus pinjaman online dan kartu kredit. Metode statistic deskriptif sengaja digunakan 

hanya untuk memberikan gambaran umum profil over-indebtedness dari seluruh sampel namun tidak 

untuk digunakan sebagai alat pengambil kesimpulan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap sampel pada dasarnya 

adalah sebuah kisah yang unik sehingga  tidak dapat digeneralisasikan. Profil umum dari sampel akan 

berfungsi sebagai fondasi analisis tahap ketiga yang akan menggali secara detail kasus-kasus berdasarkan 

hasi wawancara mendalam. Aplikasi SPSS digunakan untuk melakukan analisis deskriptif dan sebelum data 

dianalisis kasus-kasus tersebut perlu di coding terlebih dahulu variable-variabel nya. Kriteria Coding dan 

data yang telah di coding dapat dilihat pada tabel dibawah: 

Table Kriteria Coding 

Variabel Remarks Value Measure 

CODE Kode Kasus Kartu Kredit (KK): 1Pinjaman Online(PO):2 Nominal 

INCOME Pendapatan per tahun N/A Nominal 

EXPENSES Pengeluaran per 

tahun 

N/A Nominal 

DEBT Utang per tahun N/A Nominal 

ETI Expenses to Income Dibawah 50 persen: 1; Sama dengan dan diatas 50 

persen: 2 

Nominal 

DTI Debt to Income Dibawah 30 persen: 1; Sama dengan dan diatas 30 

persen: 2 

Nominal 

DC Jumlah Komitment 

Utang 

1-2 komitmen: 1; 3-4 komitmen:2;5-10 

komitmen:3; diatas 10:4 

Nominal 

BAL Sisa dari pendapatan Jika surplus:1; Jika defisit:2 Nominal 

PERCP Persepsi tentang 

utang 

Jika tidak memberatkan 1; jika memberatkan 2 Nominal 

 

  



Tabel Hasil Koding 

CO 

DE  INCOME   EXPENSES   DEBT  ETI DTI DC BAL PERCP 

KARTU KREDIT 

01   240.000.000    180.000.000     150.000.000  2 2 4 2 2 

01     96.000.000      96.000.000        30.000.000  2 2 3 2 2 

01     60.000.000      60.000.000        18.000.000  2 2 1 2 2 

01   120.000.000    120.000.000     140.000.000  2 2 2 2 2 

01     30.000.000      18.000.000        11.000.000  2 2 1 1 2 

01     24.000.000      18.000.000        78.000.000  2 2 2 2 2 

PINJAMAN ONLINE 

02     48.000.000      24.000.000        31.000.000  2 2 4 2 2 

02     66.000.000      30.000.000     198.000.000  1 2 3 2 2 

02     78.000.000      42.000.000     120.401.728  2 2 4 2 2 

02   112.800.000      60.000.000        27.100.000  2 1 3 1 2 

02     60.000.000      48.000.000     149.600.000  2 2 3 2 2 

02     24.000.000      48.000.000        13.000.000  2 2 3 2 2 

02   360.000.000    360.000.000     131.408.000  2 2 4 2 2 

02       6.000.000      24.000.000        25.500.000  2 2 4 2 2 

02     96.000.000      96.000.000     143.800.000  2 2 4 2 2 

02     96.000.000      60.000.000        96.800.000  2 2 4 2 2 

02     48.000.000      48.000.000     104.800.000  2 2 3 2 2 

02   120.000.000      24.000.000        77.465.776  2 2 2 1 2 

02       6.000.000      24.000.000          5.000.000  1 2 3 2 2 

02     96.000.000      60.000.000     102.062.220  2 2 3 2 2 

 

Hasil analisa dari responden/informan utang pinjaman online berdasarkan koding di SPSS 

menunjukkan bahwa sampel yang mengalami over-indebtedness tidak selalu disebabkan oleh tingginya 

pengeluaran dibandingkan pendapatan. Pengeluaran rata-rata responden berada dibawah pendapatan, 

kecuali untuk responden no 6, 8 dan 13 yang memiliki yang memiliki pengeluaran di atas pendapatan serta 

responden no 7 yang memiliki pengeluaran sama dengan pendapatan.  

Namun jumlah utang dari hampir semua sampel berada jauh diatas pendapatan, kecuali untuk 

responden no 4 dan 7. Walaupun seakan-akan posisi utang jauh dibawah pendapatan, responden no 4 

dan no 7 memiliki risiko yang sama dengan responden lainnya karena ketika kehilangan  pendapatan 

keduanya tidak mungkin menutupi kebutuhan utama apalagi utangnya. 

Jika dibandingkan antara grafik perbandingan pendapatan, pengeluaran dan utang dari 

responden pinjaman online dan kartu kredit ditemukan bahwa responden utang kartu kredit rata-rata 

memiliki proporsi pendapatan dan pengeluaran yang kurang lebih sama. Namun utangnya berada 

dibawah pendapatan, kecuali untuk responden no.4 dan no.6 yang sepertinya mengalami overspending 

melalui kartu kredit namun posisi utangnya tidak berada jauh diatas pendapatan. 



Dari dua jenis utang tersebut dapat disimpulkan bahwa utang yang tercipta melalui pinjaman 

online merupakan utang yang tidak terkendali karena posisinya berada jauh diatas pendapatan dan 

pengeluaran sedangkan utang yang tercipta melalui kartu kredit merupakan utang yang terkendali.  

Untuk menyorot posisi utang, grafik antara rasio pengeluaran dan rasio utang semakin 

menjelaskan perbedaan antara utang kartu kredit dan utang pinjaman online dimana Debt to Income Ratio 

(DTI) utang pinjaman online berada jauh diatas Expenses to Income dibandingkan dengan utang kartu 

kredit (kecuali untuk responden no 6 yang mengalami over spending jauh diatas rata-rata responden 

lainnya).  

Ketika pengeluaran dibandingkan income lebih kecil namun utang berbanding income lebih besar 

maka rumah tangga tersebut menciptakan utang di luar kebutuhan normal dimana utang itu sendiri pun 

menjadi tidak terkendali bukan hanya disebabkan karena ketidakmampuan membayar tapi karena 

terperangkap pada sistem yang secara sengaja membangkrutkan. Pada pinjaman online selain fee yang 

tinggi terdapat juga repayment period yang singkat sehingga meskipun pinjaman awal dinilai sebagai 

pinjaman yang memiliki nominal kecil namun akan memberatkan ketika harus dibayar dalam waktu 

singkat dengan biaya pinjaman yang tinggi. Hal inilah yang menjadi alasan tidak terkendalinya utang yang 

tercipta melalui pinjaman online. Biaya yang harus dikeluarkan oleh responden pinjaman online di dalam 

riset ini minimal sebesar 20% dan maksimal sebesar 60% dengan repayment period antara 1-90 hari. Oleh 

karena itu tidak mengejutkan jika pinjaman yang besarnya hanya ratusan ribu berkembang sampai 

puluhan bahkan ratusan juta rupiah ketika dibebani oleh fee pinjaman yang tinggi dan bunga harian.  
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Hal yang berbeda terjadi pada kasus utang melalui kartu kredit, jika disorot melalui grafik 

perbandingan pengeluaran dan utang jarak antara keduanya sempit (kecuali untuk no 6 yang memiliki gap 

sangat lebar antara pengeluaran dan utang). Debt to income ratio yang tinggi tidak selalu disebabkan oleh 

banyaknya jumlah komitmen karena setiap komitmen (kartu kredit) memiliki limit yang berbeda beda 

yang mana limit tersebut ditetapkan berdasarkan pendapatan. Berdasarkan grafik perbandingan 

komitmen vs DTI over-indebtedness yang terjadi pada responden no.1 bertolak belakang dengan 

responden no.6 karena pada responden no.1 beban over-indebtedness berasal dari banyaknya jumlah 

komitmen sedangkan pada responden no.6 over-indebtedness berasal dari besaran utangnya 

dibandingkan dengan pendapatan (overspending). Secara umum informasi dan ketentuan bunga tentang 

kartu kredit yang diberikan perbankan Indonesia secara umum cukup jelas dan transparan sehingga 

kejadian over-indebtedness yang disebabkan oleh kartu kredit keliatannya lebih kecil dibandingkan 

dengan over-indebtedness yang disebabkan oleh pinjaman online. 

 

Jika dilihat secara keseluruhan baik responden yang mengalami over-indebtedness dari kartu 

kredit maupun pinjaman online kedua group memiliki jumlah komitmen utang yang tinggi, 40 persen dari 

sampel memiliki komitmen utang 5-10 dan 35 persen memiliki komitmen utang lebih dari 10 yang artinya 

jumlah komitmen utang menjadi salah satu penyebab over-indebtedness akan tetapi berdasarkan hasil 

analisa komitmen berbanding debt to income ratio pada kartu kredit, kemungkinan besar hal ini hanya 

terjadi pada responden dari pinjaman online (dikatakan kemungkinan karena sampel yang terdapat 

didalam penelitian ini sangat sedikit). 
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Debt Commitment 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-2 2 10.0 10.0 10.0 

3-4 3 15.0 15.0 25.0 

5-10 8 40.0 40.0 65.0 

above 10 7 35.0 35.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

DAMPAK SOSIAL EKONOMI 

Studi Kasus 1. Pinjaman Online: Kasus Ibu Wartini 



Wartini. Sehari-hari beliau berprofesi sebagai wirausaha dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp 30 
juta per bulan. Usia beliau saat ini 35 tahun dengan pendidikan terakhir Sarjana dan memiliki seorang 
anak yang masih menduduki bangku SMA.  

Wartini mengenal pinjaman online (pinjol) melalui seorang temannya.”Saya tuh awal coba minjol 
karena teman saya bilang coba aja minjol gampang dan cepat”, tuturnya. Wartini lantas meminjam 
uang kepada 10 aplikasi pinjaman online untuk membayar cicilan mobilnya, dengan masing-masing 
nominal sebesar Rp 1 juta rupiah. Aplikasi tersebut merupakan fintech illegal, pasalnya diakses melalui 
link unduhan yang dikirim lewat SMS. 

Dari nominal Rp 1 juta, Wartini hanya menerima Rp 700 ribu dengan potongan administrasi sebesar Rp 
265 ribu dan bunga sebesar Rp 35 ribu. Artinya, dalam jangka waktu 7 hari Wartini harus 
mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 10 juta dari kesepuluh aplikasinya tersebut. 

Meskipun pendapatannya cukup, Wartini tetap meminjam melalui pinjol karena kemudahan dan 
kecepatan yang ditawarkan.“Kalau pinjol mah cepat, kurang dari satu jam bahkan hitungan detik sudah 
cair”, kata Wartini. Ia juga menuturkan bahwa persyaratan dokumen pinjol sangatlah mudah. Hanya 
dengan mengupload KTP dan buku tabungan, uang sudah bisa cair. 

Ia pun yakin dengan kemampuan membayarnya karena memiliki pendapatan yang stabil dan aset yang 
memadai. Namun, tanpa sadar kemudahan tersebut sangatlah menjebak dan berbuah malapetaka. 
Tingginya biaya pinjaman dan rendahnya masa tenor membuat Wartini kesulitan membayar pinjaman. 
Bahkan setelah ditelusuri, biaya pinjaman online yang dimilikinya berkisar antara 3 persen hingga 5 
persen per hari, padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan biaya maksimal fintech 
lending sebesar 0.8 persen. Akibatnya, ia meminjam melalui aplikasi lain demi menutup tagihan 
pinjolnya. Lantas Wartini mengunduh 10 aplikasi tambahan sehingga, pinjaman Wartini yang awalnya 
hanya berjumlah Rp 10 juta di minggu pertama menjadi Rp 15 juta di minggu kedua. Mekanisme gali 
lubang tutup lubang terus ia lakukan hingga akhirnya terjebak dalam lilitan utang. Mekanisme gali 
lubang tutup lubang terpaksa ia lakukan bukan hanya karena keterbatasan finansial, namun juga karena 
proses penagihan yang sangatlah tidak lazim. Proses penagihan dilakukan dengan ancaman penyebaran 
data dan intimidasi pihak ketiga sehingga membuatnya merasa terancam dan terpaksa mencari uang 
instan. “Yang ilegal itu ternyata tidak pernah datang tapi ngancem-ngancem, sebar data dan meretas 
HP”, kata Wartini. Bahkan penagihan dilakukan kepada pelanggan yang seringkali datang ke tokonya. 

Hal ini membuat Wartini semakin kesulitan membayar tagihan karena kehilangan banyak pelanggan. 
Pun ia menjadi tidak fokus dalam bekerja. “Saya jadi nggak fokus kerja karena kerjaannya saya cuman 
download aplikasi lewat link SMS aja untuk nutupin pinjol saya yang lain”, tutur Wartini. 

Ditambah lagi praktek fintech yang dengan sengaja menjebak nasabah, seperti menaikkan plafon atau 
batas pinjaman tanpa memperhatikan lebih jauh kemampuan membayar nasabah. “Awalnya hanya 
bisa pinjam Rp 1 juta, lalu dinaikkan jadi Rp 1,5 juta tapi fintech ini aneh karena kadang kalau plafonnya 
naik biayanya juga naik jadi bunganya semakin tinggi”, sebut Wartini. Selain penyalahgunaan data 
pribadi, Wartini juga merasa bahwa pinjol yang digunakannya masih belum transparan dalam 
menyampaikan jasa yang ditawarkan. Biaya- biaya seperti biaya administrasi, bunga, denda 
keterlambatan dan biaya-biaya lain tidak dicantumkan ketika ia pertama kali mengajukan pinjaman. 
“kalau tau biayanya tinggi saya nggak akan pinjam”, kata Wartini. 

Dalam kurun waktu 5 bulan, jumlah aplikasi pinjol Wartini adalah sebanyak 80 aplikasi dengan total 
pengembalian sekitar Rp 500 juta. Demi membayar tagihan pinjol, Wartini bahkan menjual rumahnya 



dan tidak lagi dapat membayar sewa kiosnya. Namun, hasil penjualan rumah tidak mampu menutupi 
seluruh tagihan pinjol yang ia miliki. Hingga saat ini, tagihan Wartini masih tersisa sekitar Rp 51 juta. 

Berikut salah satu riwayat pinjaman online Wartini melalui aplikasi EXTRA KTA:  

  

Tanggal Tenor 
Jumlah 

Pinjaman 
Biaya 

Pelayanan Bunga 

Persentase 
Bunga  

(per hari) 
Total 
Biaya 

Persentase 
Biaya 

(per hari) 
Jumlah 

Penerimaan 
Jumlah 

Pelunasan 

21-06-
2019 6 1.400.000 336.000 84.000 1,00% 420.000 5% 980.000 1.400.000 

01-07-
2019 6 1.600.000 384.000 96.000 1,00% 480.000 5% 1.120.000 1.600.000 

08-07-
2019 6 1.800.000 432.000 108.000 1,00% 540.000 5% 1.260.000 1.800.000 

15-07-
2019 6 1.800.000 432.000 108.000 1,00% 540.000 5% 1.260.000 1.800.000 

22-07-
2019 6 1.800.000 432.000 108.000 1,00% 540.000 5% 1.260.000 1.800.000 

30-07-
2019 6 3.000.000 480.000 120.000 0,67% 600.000 3% 2.400.000 3.000.000 

  

Wartini menyarankan agar akses perbankan fintech illegal ditutup. Pasalnya, fintech illegal membuat 
banyak masyarakat resah dan terjerumus kedalam siklus utang. Disamping itu, pemerintah seharusnya 
mengeluarkan regulasi yang mengantur SOP fintech lending agar tidak lagi terjadi ancaman, intimidasi, 
penyalahgunaan data pribadi hingga kasus pelecehan seksual. 

 

 

  



Studi Kasus 2. Kartu Kredit : Kasus Bapak Setyawanda 

 

Setyawanda. Sehari-hari beliau berprofesi sebagai Karyawan Swasta dengan rata-rata penghasilan 
sebesar Rp 20 juta per bulan. Usia beliau saat ini 50 tahun dengan pendidikan terakhir Sarjana dan 
memiliki empat orang anak. Beliau mengeluarkan uang sekitar Rp 8,3 juta untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan  kebutuhan anak-anaknya. 

 Setyawanda pertama kali mendapat tawaran kartu kredit melalui telemarketing bank dan tenaga 
pemasaran di mall.“Ya punya kartu kredit karena banyak promo promo, cicilan 0% dan biasanya sih 
suka bebas iuran tahunan”, kata Setyawanda. Ia memiliki hingga 11 kartu kredit. Bank penerbit kartu 
kredit miliknya tersebut adalah BCA, Mandiri, CIMB, UOB, Danamon dan Mega. Penawaran kartu kredit 
bahkan masih di dapatkannya meskipun sudah memiliki banyak kartu kredit. “Pasti, kita kadang tidak 
perlu apply kita cukup di telfon , minta KTP nanti langsung dikirim kartu kreditnya”, tuturnya. 

Meskipun ia menyatakan bahwa pemberian kartu kredit oleh perbankan masih sangatlah longgar dan 
perlu diperketat, ia mengakui bahwa masyarakat secara umum juga memiliki peran yang besar dalam 
menentukan nasib utangnya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, fasilitas kartu kredit paling sering 
digunakan olehnya untuk keperluan lifestyle.“Tuntutan lifestyle juga, karena kalau saya bekerja di 
marketing kan suka menjamu klien”, kata Setyawanda. Disamping itu, Ia juga kerap menggunakan kartu 
kredit untuk liburan, belanja dan kebutuhan yang bersifat mendadak. 

Kesulitan untuk membayar tagihan kartu kredit mulai dirasakannya semenjak adanya gangguan 
keuangan yang diakibatkan dari penurunan sales di perusahaan tempatnya bekerja. 

Hal ini tentu diluar dugaan, dan membuatnya terpaksa untuk membayar tagihan dengan minimum 
payment. Ia pun menggunakan kartu kredit lebih dari limit yang sudah ditentukan. Setyawanda 
akhirnya memutuskan untuk menutup kartu kredit miliknya karena tagihan kartu kredit yang terus 
membengkak. Meskipun demikian, ia merasa kesulitan ketika ingin menutup kartu kredit miliknya 
tersebut.”Pas saya mau tutup malah dikasih promo, pak nanti iuran tahunannya dibebaskan, pak nanti 
limitnya saya naikkan”, tuturnya. 

Meskipun sudah menjual beberapa aset miliknya, saat ini Setyawanda masih memiliki tunggakan kartu 
kredit (outstanding) sekitar Rp 150 juta. Kondisi finansialnya pun diperparah mengingat adanya tagihan 
KPR yang harus dibayar olehnya setiap bulan sebesar Rp 6,7 juta. Proses penagihan yang dilakukan oleh 
debt collector dinilai sangat tidak lazim baginya.“ Awalnya pakai surat, kalau tidak bayar di telfon, lalu 
bulan kedua mulai agak kasar, bulan ketiga lebih kasar dan bulan keempat dikirim orang ke rumah”, 
Kata Setyawanda. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan, tidak percaya diri hingga stress. 

Setyawanda menyarankan agar bank dan pemerintah lebih berupaya untuk meningkatkan 
Kemampuan finansial masyarakat melalui kampanye dan program literasi keuangan. Ia yakin dengan 
meningkatnya literasi keuangan, masyarakat akan lebih melek terhadap manfaat dan risiko kartu 
kredit.  

 

 


