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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis di zaman global ini begitu hebat, perusahaan nasional 

ataupun multinasional menunjukkan perang ekonomi melalui jalur 

perdagangan antar bangsa, perusahaan tersebut saling berebut untuk 

menguasai pasar dunia dalam bidang barang ataupun jasa. Dalam hal ini, 

pekerjaan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama dari pekerjaan 

bisnis adalah untuk mencapai keuntungan dan mendapatkan ridha Allah SWT. 

Akan tetapi, tampaknya bangsa Indonesia kurang termotivasi menekuni dunia 

bisnis, kita tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga yang sudah mampu 

merambah pangsa pasar sampai ke negara kita sendiri. Masyarakat muda 

terdidik di Indonesia, khususnya mahasiswa sebagai calon sarjana pun kurang 

mendapat motivasi yang cukup untuk menjadi wirausaha, sehingga mereka 

kurang memiliki kreatifitas dan daya saing, karena hanya berorientasi untuk 

mencari pekerjaan bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Rakyat 

Indonesia yang sebagian besar beragama muslim pun seakan lupa dan tidak 

banyak mengetahui tentang ajaran Islam bahwa pekerjaan di bidang bisnis 

merupakan pekerjaan yang mulia. Selain itu dari sekian banyak pintu rejeki 

yang paling dominan adalah melalui kegiatan berniaga, karena Rasulullah pun 

juga memulai kegiatan bisnisnya dengan berdagang. Allah juga berfirman 

dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 198. 
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ن فَْضلاَ تَْبتَغُوا أَن ُجنَاحَ  َعلَْيُكمَْ لَْيسََ ب ُِّكمَْ م ِّ رَّ  

Terjemahnya : 

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 198).1 

 

Di Indonesia sendiri perkembangan teknologi informasi semakin banyak 

membuat masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu 

transaksi online. Walaupun pada awalnya hanya bermula pada akses transfer 

dan menabung, transaksi online ini mengalami perkembangan yang pesat. 

Dengan perkembangan transaksi online ini masyarakat mulai menyadari 

teknologi finansial dapat mendukung kebutuhan pembayaran maupun 

pembelian secara online. Di sisi lain, para pelaku bisnis melihat hal ini 

sebagai suatu peluang pasar sehingga hadir perusahaan-perusahaan finansial 

teknologi.  

Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre 

(NDRC), Financial Technology (FinTech) adalah istilah yang digunakan 

untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut 

berasalَdariَkataَ“financial”َdanَ“technology”َ(FinTech) yang mengacu pada 

inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. FinTech merupakan 

bentuk bisnis baru yang melibatkan kekuatan teknologi dan perangkat digital 

untuk menciptakan kemudahan dalam bertransaksi keuangan.2 

 
1Departemen Agama RI, al-Quran dan terjemahnya, (QS. Al baqarah (2) : 198)., h. 31 
2Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT Implementasi Teknologi 

Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia, (jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 

20 No. 1, April 2017), h.138 
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Adapun FinTech Syariah adalah suatu layanan dan solusi keuangan yang 

diberikan oleh perusahaan teknologi/startup FinTech yang berbasis hukum-

hukum Islam / syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan 

dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan 

mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada 

usaha-usaha berkategori terlarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh 

sistem konvensional.  

Di Indonesia, FinTech berkembang di berbagai sektor, mulai dari starup 

pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal 

finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset 

keuangan, dan lain-lain. Pada umumnya, FinTech merupakan implementasi 

dan pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada 

lembaga perbankan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi 

keuangan yang lebih praktis, modern, dan dapat meningkatkan layanan jasa 

perbankan dan keuangan. 3 

Financial Technology menjadi solusi bagi pertumbuhan industri yang 

berbasis elektronik (e-commerce). Pemerintah sudah menyiapkan bagaimana 

masuknya e-commerce di Indonesia untuk menjadi pertumbuhan bagi usaha 

kecil dan menengah hingga lahirnya wirausahawan (entrepreneur) yang baru. 

Perkembangan FinTech menjadi peluang bagi inovasi wirausahawan dalam 

mendominasi teknologi masa kini dan menyaingi produk-produk FinTech 

 
3Nur Kholis, Perbankan Dalam Era Baru Digital, (jurnal  Economicus, Vol.9 No. 1 - 

Juni 2018), h.7 
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lainnya. Dengan adanya dukungan berupa peningkatan konektivitas internet 

dan perangkat mobile menjadi peluang dalam bisnis FinTech semakin maju. 

Pemanfaatan teknologi finansial sejalan dengan semakin berkembangnya 

kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan 

penggunaan media internet untuk akses data digital. Pernyataan tersebut juga 

didukung oleh hasil survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet 

di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 143,26 juta pengguna atau sekitar 

54,68% dari seluruh penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan 

pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 88,1 juta pengguna, 

maka terjadi kenaikkan sebesar 55,16 juta dalam waktu 3 tahun (2014 – 

2017).4 Jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tembus 175 juta 

pengguna pada tahun 2019 atau sekitar 65,3% dari total penduduk Indonesia, 

angka proyeksi tersebut meningkat 32 juta atau 22,37% dari tahun 2017.5 

Banyaknya jenis atau produk dari FinTech mengharuskan perusahaan 

atau pelaku bisnis melakukan strategi pemasaran yang baik agar perusahaan 

dapat berkembang dan memperoleh keuntungan.6 Banyaknya pengguna 

Internet memberikan peluang bagi starup untuk melakukan pemasaran 

melalui media internet. Pemasaran melalui internet khususnya dengan media 

sosial bisa dijadikan sebagai alternatif baru dalam mempromosikan produk. 

Dengan media sosial, promosi produk mampu menjangkau pangsa pasar yang 

 
4https://databoks.katadata.co.id di akses pada tanggal 21 Februari 2019 
5https://id.beritasatu.com/telecommunication/keterjangkauan-internet-hingga-wilayah, di 

akses pada tanggal 30 Maret 2019 
6Hendra, dkk, Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan 

Kontrol (Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997), Jilid I, h. 18 

https://databoks.katadata.co.id/
https://id.beritasatu.com/telecommunication/keterjangkauan-internet-hingga-wilayah
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lebih luas, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Konsumen juga lebih 

mudah dalam mencari informasi terkait produk yang ingin mereka beli, dan 

bisa saling tawar menawar. Media sosial merupakan media yang didesain 

untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dengan berbasis 

teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari 

sebelumnya bersifat broadcast media monologue (satu audiens ke banyak 

audiens) ke social media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens).7 

Pertumbuhan FinTech yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir 

ini yang dibarengi dengan era generasi milineal semakin melek diberbagai 

bidang aspek kehidupan. Melalui terobosan yang saat ini sudah sering 

dilakukan adalah pembayaran tagihan listrik, telepon, atau sekolah dan lain-

lainnya dapat dilakukan via smartphone, pembiayaan via situs online, dan 

masih banyak lagi. Pemanfaatan teknologi informasi digital telah banyak 

membantu masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian 

menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya, khususnya pada sektor 

keuangan.8 

FinTech sendiri telah banyak bermunculan, seperti Cekaja, Halo Money, 

Doku, Veritrans, Ruma, Ngatur Duit, Jojonomic, Cermati, Kartuku, Amartha, 

Bareksa, Finansialku, Go-Pay, Midtrans, Modalku, TCash dan masih banyak 

 
7Utami,َAgustinَDyah,”Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) sebagai Media Bisnis 

Online (Studi Kasus di Batik Solo 85)”,َJurnal Seruni FTI UNSA, Vol. 1, 2012. 
8Eka Dyah Setyaningsih dan Lavita Vanda, Analisis SWOT Financial Teknologi Pada 

Kualitas Layanan Perbankan Di Era Disruptif, (Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2018, 

Akademi Manajemen Keuangan (AMK) BSI Jakarta), h.3 
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lagi. Fintech tersebut merupakan Finansial Teknologi yang berbasis 

konvensional.9 

Financial Technology Syariah yang terdapat di Indonesia yaitu Dana 

Syariah, Ammana, Danakoo, Alami, Syarq, Qazwa, Kapital Boost, 

Kerjasama, Ethiscrowd, Qasir, Sharia Market, Provesty, Saqofa, Indves, 

Mariusaha, Paytren dan masih banyak lagi.10 

PayTren adalah Digital Mobile Based dengan aplikasi Mobile Banking 

dan Mobile Payment, yang dapat digunakan pada semua jenis smartphone 

agar dapat melakukan transaksi seperti halnya ATM (Anjungan Tunai 

Mandiri), Mobile Banking, PPOB (Payment Point Online Bank) dan hanya 

berlaku bagi komunitas tertutup.11 PayTren juga merupakan aplikasi transaksi 

mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian dalam jaringan 

seperti tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik, dan tiket perjalanan yang 

memberikan manfaat serta keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem 

PayTren dirancang dengan mengutamakan layanan kemudahan, keamanan 

dan kenyamanan untuk para penggunanya. 12 Pada tanggal 22 Mei 2018 Bank 

Sentral telah resmi mengeluarkan izin dengan nomor 20/307/DKSP/Srt/B 

perihal persetujuan izin sebagai penerbit uang elektronik server based untuk 

 
9https://www.cnbcindonesia.com diakses pada tanggal 21 Februari 2019 
10 https://fintechsyariah.org di akses pada tanggal 30 Maret 2019 
11Kurniawan, Fisher Zulkarnain, & Asep Iwan Setiawan, Perencanaan Dalam 

Penghimpunan Dana Sedekah Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Paytren, (Jurnal 

Manajemen Dakwah, Volume 1, Nomor 3, 2016,), h.243 
12Mochamad Agus Saifudin, Implementasi Penjualan Lisensi Dengan Sistim MLM Pada 

Bisnis PayTren, (skripsi, jurusan hukum bisnis syariah, fakultas syariah, universitas islam negeri 

maulana malik Ibrahim malang 2018), h.22 

https://www.cnbcindonesia.com/
https://fintechsyariah.org/
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Paytren dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2018. Paytren juga telah 

mendapatkan sertifikat syariah dari DSN-MUI.13 

Keunikan dari PayTren adalah dapat memberikan manfaat keuntungan 

lebih dari sekedar aplikasi untuk bayar-bayar, dalam paytren dikenal yang 

namanya cashback yaitu keuntungan atau bonus yang didapatkan oleh mitra 

paytren ketika melakukan transaksi. PayTren tidak hanya mengejar 

keuntungan duniawi saja namun juga pada keuntungan akhirat, dalam 

PayTren cashback yang didapat akan dipotong sebesar 2,88% untuk sedekah 

yang akan disalurkan kepada fakir miskin, panti asuhan, rumah tahfiz, rumah 

ibadah, kegiatan sosial dan masih banyak lagi serta di dalam komunitas 

PayTren juga lebih banyak mengajak kepada kebaikan dan sering melakukan 

silahturahmi sesama mitra PayTren. Mengingat studi penulis yang berlatar 

belakang syariah serta masyarakat Kota Kendari yang bermayoritas muslim 

dan melihat banyaknya persaingan bisnis finansial teknologi di Kota Kendari, 

namun melihat mitra atau pengguna paytren di Kota Kendari yang cukup 

relatif banyak walaupun harus membayar ketika bergabung menjadi mitra 

paytren padahal jika dilihat masih banyak jenis finansial teknologi lain yang 

tidak perlu membayar ketika menggunakannya dan juga memiliki banyak 

manfaat  membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) Pemasaran 

Teknologi Finansial Syariah Paytren Pada PT. Veritra Sentosa 

Internasional Di Kota Kendari”. 

 
13https://id.beritasatu.com  diakses pada tanggal 28 Februari 2019 

https://id.beritasatu.com/
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah terkait 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) dalam pemasaran 

Teknologi Finansial Syariah Paytren Di Kota Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah yaitu 

Bagaimana SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) dalam 

pemasaran Teknologi Finansial Syariah PayTren Pada PT. Veritra Sentosa 

Internasional di Kota Kendari? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) dalam 

pemasaran Teknologi Finansial Syariah PayTren Pada PT. Veritra Sentosa 

Internasional di Kota Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian 

selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) dalam pemasaran 

Teknologi Finansial Syariah Paytren.  
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2. Bagi Mitra PayTren 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh mitra PayTren 

sebagai bahan informasi, pertimbangan dan pengetahuan untuk strategi 

pemasaran paytren yang baik dan kekuatan, kelemahan, peluang serta 

ancaman dari pemasaran PayTren.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian di harapkan dapat berguna sebagai acuan, refrensi, informasi 

untuk penelitian selanjutnya mengenai Teknologi Finansial terutama pada 

Finansial Teknology Syariah PayTren. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka definisi 

operasional yang dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pemasaran dalam bahasa Inggris disebut sebagai marketing. Pemasaran 

adalah aktivitas, serangkaian intuisi dan proses menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang 

bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum. Pemasaran 

juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengusahakan agar 

produk yang dipasarkannya itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar. 14 

Pengertian Pemasaran dalam penelitian ini adalah suatu proses pengenalan 

kepada mitra/pengguna atau masyarakat terkait kelebihan, manfaat serta 

keuntungan dari produk Paytren dan kemudahan yang akan didapat ketika 

menggunakan PayTren sebagai alat transaksi. 

 
14 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 14. 
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2. Finansial Teknologi merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan 

dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi modern. 

3. Finansial Teknologi Syariah adalah kombinasi inovasi di bidang financial 

(keuangan) dan technology (teknologi) dalam memudahkan proses 

transaksi dan investasi yang didasarkan pada nilai-nilai hukum islam 

(syariah).  

4. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dari faktor 

kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan 

luar strategi yang menyajikan kombinasi terbaik diantara keempatnya.15 

Analisis SWOT dalam penelitian adalah suatu metode atau cara yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melihat kekuatan 

(strength) dan kelemahan (Weakness) yang terdapat dalam proses 

pemasaran/pengenalan produk PayTren kepada masyarakat di Kota 

Kendari seperti keunggulan, kelebihan serta penghalang dari segi produk 

PayTtren dan dari segi pemasarannya. Analisis SWOT dalam penelitian ini 

juga digunakan untuk melihat Peluang (Opportunities) dan Ancaman 

(Threat) yang akan  dijumpai pada proses pemasaran PayTren. 

5. PayTren adalah salah satu jenis Finansial Teknologi Syariah yang 

merupakan aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan 

pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap 

bertransaksi. Sistem PayTren dirancang dengan mengutamakan layanan 

kemudahan, keamanan dan kenyamanan untuk para penggunanya. 

 
15 Arif Yusuf Hamali, Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan, (Jakarta: Kencana, 

2016), h.107 


