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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa SWOT dalam pemasaran Teknologi Finansial Syariah Paytren di Kota 

Kendari yaitu untuk Kekuatan (Strength), didalam Paytren terdapat Cashback 

atau keuntungan timbal balik yang didapatkan ketika melakukan transaksi dan 

terdapat fitur sedekah didalamnya, dimana hal tersebut merupakan salah satu 

kekuatan yang ada didalam paytren. Untuk Kelemahan (Weakness), yaitu 

kurangnya kreatifitas dalam memasarkan produk Paytren kepada masyarakat 

serta kurang terjangkaunya biaya pendaftaran Paytren yang membuat 

masyarakat ragu atau berfikir dua kali untuk bergabung ke dalam paytren. 

Dimana hal tersebut merupakan kelemahan yang harus di minimalisir oleh 

pihak Paytren. Untuk Peluang (Opportunities), yaitu fitur-fitur yang terdapat 

di dalam paytren merupakan kebutuhan bulanan maupun harian dari 

masyarakat, banyaknya pengguna internet dan banyaknya masyarakat yang 

lebih menyukai kemudahan dalam bertransaksi membuat paytren memiliki 

peluang pasar yang cukup besar. Untuk Ancaman (Threats), yaitu banyaknya 

loket pembayaran offline yang sudah ada jauh sebelum adanya Paytren serta 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu Paytren menjadi 

ancaman tersendiri bagi perusahaan Paytren. 
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B. Saran 

1. PT. Veritra Sentosa Internasional Paytren seharusnya membuat kantor 

cabang diberbagai kota untuk digunakan sebagai ruang atau wadah 

pembelajaran pelatihan kerja dan memudahkan untuk masyarakat yang 

ingin mengetahui lebih banyak tentang paytren dan juga untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis MLM Paytren. 

Dan juga meningkatkan pembinaan kepada para mitranya agar saling 

memotivasi dan bekerja sama dalam pengembangan bisnis paytren.  

2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan pada penelitian 

periode selanjutnya, agar mendapatkan informasi terbaru dan menambah 

wawasan terkait Finansial Teknologi Syariah Paytren. 

  



 

81 
 

C. Rekomendasi Penelitian 

Penelitian ini merekomendasikan untuk para generasi bangsa khusunya 

kaum milenial untuk melakukan bisnis yang tidak hanya mementingkan 

duniawi saja melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat, dan juga 

untuk masyarakat Indonesia agar lebih memprioritaskan dalam penggunaan 

produk dalam negeri agar bangsa Indonesia tidak jauh ketinggalan dari 

Negara lain. Penelitian ini juga diharapkan bisa mengubah pola pikir generasi 

muda yang tadinya hanya berkeinginan untuk menjadi seorang pegawai bisa 

berubah menjadi seorang pebisnis, menciptakan lapangan pekerjaan baru agar 

pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, tidak ada salahnya 

menjadi seorang pegawai tetapi kita sebagai generasi muda harus membuka 

cakrawala kita, jika kita bisa menjalani keduanya maka tidak ada salahnya 

untuk mencoba. 

  


