
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital sekarang sudah merambah hampir seluruh 

aspek kehidupan mulai dari berbelanja, transportasi, keuangan, pariwisata hingga 

memberikan donasi serta kegiatan ekonomi lainnya dapat diakses secara digital. 

Perkembangan Teknologi digital telah mengubah gaya hidup masyarakat masa 

kini, kehidupan masyarakat yang dekat dengan gadget dan Internet dan didukung  

dengan fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi digital membuat aktivitas 

sehari-hari masyarakat menjadi lebih sederhana dengan menggunakan gadget 

dalam genggaman tangan mereka. Hal ini mendorong perkembangan bisnis 

berbasis teknologi digital, salah satunya adalah Financial Technology (Fintech). 

Fintech adalah sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang 

menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru yang 

berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan efisiensi, 

kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran (BI, 2006). Layanan 

keuangan pada era sekarang telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, 

meskipun layanan keuangan sejak dahulu sudah menggunakan sentuhan 

teknologi, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit dan lain 

sebagainya, namun di era sekarang muncul berbagai layanan keuangan berbasis 

teknologi digital yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Aktivitas Fintech 

diklasisifikasikan dalam 5 (lima) kategori yakni;1. Pembayaran, Transfer, Kliring, 
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dan penyelesaian (Payment,clearing and settlement);2. Deposito, Pinjaman, dan 

Penambahan Modal (Deposit lending and Capital Raising);3. Manajemen Risiko 

(Risk Management); 4. Dukungan Pasar (Market Support);5. Manajemen Investasi 

(Invesment Management). (Financial, 2017) 

Di zaman arus teknologi informasi yang sangat pesat seperti saat ini, 

Indonesia sebagai Negara yang berkembang selalu mengikuti tren teknologi yang 

ada. Selain untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang teknologi dengan 

Negara-negara maju, juga untuk bertahan  persaingan bisnis dalam skala yang 

lebih luas dan global. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelengga Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna Internet di 

indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari total penduduk 

indonesia adalah pengguna Internet. (APJII, 2017) 

Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas 

system keuangan yang telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang 

tunai, kini sudah merambah pada system pembayatan digital atau biasa disebut 

sebagai electronic money (e-money). (Bank Indonesia, 2008). Dengan kemajuan 

tekonologi dalam system pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai 

(currency) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran non tunai atau 

pembayaran digital yang lebih efektif dan efisien menggunakan Fintech 

(Financial Technologhy). Hal ini didukung dengan semakin banyaknya 

perusahaan-perusahaan e-commerce ataupun perbelanjaan di Indonesia yang 

menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan system pembayaran 



3 

 

digital. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan 

alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap system 

pembayaran digital. Dan system pembayaran digital ini telah dikembangkan oleh 

pihak pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem 

pembayaran di Indonesia. (Pramono Bambang, Yanuarti Tri dkk, 2006).  

Dengan adanya inovasi teknologi dan model bisnis baru, mendukung 

terciptanya ekosistem pembayaran non-tunai yang dapat membentuk cashless 

society. Dari uang elektronik chip based hingga server based nyatanya dapat 

diadopsi dengan baik pemakaiannya oleh masyarakat, tak terkecuali pembayaran 

menggunakan QR Code.  Pembayaran menggunakan QR Code di Indonesia 

menggunakan sistem closed loop. Sistem closed loop hanya memungkinkan 

pengguna uang elektronik bertransaksi di merchant (penyedia barang/jasa) yang 

sekaligus penerbit uang elektronik tersebut. Infrastruktur sistem pembayaran yang 

bersifat eksklusif ini, menjadi kurang efisien karena keterbatasan interkoneksi dan 

interoperabilitas. Agar penggunaan QR Code di era digital economy bisa optimal, 

maka dibuatlah standar QR Code untuk pembayaran bernama QRIS (QR Code 

Indonesian Standard).  

QRIS dibuat dengan tujuan memperlancar sistem pembayaran non tunai 

yang aman, mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat inklusi keuangan 

digital dan memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan QRIS dapat 

dipakai semua lapisan masyarakat. Implementasi QRIS bertujuan mewujudkan 

sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan andal serta dapat memproses 
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seluruh transaksi domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas. 

Perkembangan QR Code ke semua lini, bahkan hingga menjadi opsi pembayaran 

di pasar-pasar tradisional, kaki lima, dan warung kopi.  

Eksistensi QRIS pada Warung Kopi Haji Anto sebagai digitalisasi dalam 

layanan sistem pembayaran, dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi 

dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi 

dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan 

Nasional. Namun dengan penggunaan pembayaran QR Code saat ini belum 

menjamin setiap transaksi apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini 

dikarenakan kurangnya informasi terkait proses implementasi QR Code itu 

sendiri. 

Maka, Berdasarkan fonemena dan data diatas, penulis tertarik ingin 

melihat bagaimana eksistensi Quick Response Indonesian Standard dalam 

Pengembangan Financial Technology dari aspek perencanaan, penerapan, 

pengendalian dan pemasaran sistem pembayaran menggunakan QR code yang 

menjadi standar Indonesia berbasis syariah. Dan jika dilihat dari sisi 

akademiknya, peneliti ini sangat menarik untuk dilakukan. Karena merupakan 

program yang menjadi standard pembayaran digital yang bisa dijadikan sebagai 

materi perkuliahan, dan juga mendukung salah satu program Bank Indonesia 

dalam menerapkan sistem pembayaran yaitu QRIS. Kemudian dilihat dari 

ekonomi syariahnya dalam hal bertansaksi dapat dihubungkan dengan mata kuliah 

Manajemen Syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis judul Eksistensi 
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“Eksistensi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

Pengembangan Financial Technology pada UMKM di Kota Kendari (Studi 

kasus Warung Kopi Haji Anto)” 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian diberikan untuk mengatasi kompeksitas penggunaan 

pembayaran digital, sehingga pembahasan peneliti ini lebih berfokus. Adapun 

fokus penelitian dalam penelitian ini adalah melihat dari aspek perencanaan, 

pengendalian, penerapan dan pemasaran dalam sistem pembayaran sebuah 

layanan QR Code yang menjadi standar pembayaran digital untuk semua 

merchant.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi system pembayaran QRIS (Quick Respons 

Code Indonesian Standard) di Warung Kopi Haji Anto? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung penerapan QRIS (Quick Respons 

Code Indonesian Standard) di Warung Kopi Haji Anto? 

3. Bagaimana Manajemen QR Code berbasis syariah sebagai model 

system pembayaran pada restoran di Kota Kendari?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi system pembayaran QRIS (Quick 

Respons Code Indonesian Standard) di Warung Kopi Haji Anto 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendukung penerapan QRIS 

(Quick Respons Code Indonesian Standard) di Warung Kopi Haji Anto 

3. Untuk mengetahui manajemen QR Code berbasis syariah sebagai model 

system pembayaran pada restoran di Kota Kendari 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis (Keilmuan) 

dan manfaat praktis (Pemecahan masalah): 

1. Manfaar teoritis (Keilmuan) 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan wawasan 

sekaligus referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya Pada Program 

Sarjana ilmu Ekonomi Islam  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian terkait 

pemahaman dasar hukum penetapan system pembayaran digital 

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) bagi UMKM di 

Indonesia 

2. Manfaat praktis (Pemecahan masalah) 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur Bank Indonesia 

Kpw Sulawesi Tenggara dalam pengambilan kebijakan untuk sektor 
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UMKM, serta upaya Bank Indonesia memperkuat elijibilitas 

UMKM. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pelaku 

UMKM untuk mendorong transformasi metode pembayaran agar 

lebih muda, aman, efisien dan juga dapat  menguntungkan pelaku 

usaha  

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk orang lain 

dalam sikap bertransaksi mudah, aman dan efektif. 

1.5 Definisi Operational 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan  istilah-istilah judul 

skripsi. Definisi operasional ini penting dan diperlukan agar pengukuran variable 

atau pengumpulan data (Variabel) itu konsisten antara sumber data (responden) 

yang satu dengan responden yang lain.. Sesuai dengan judul penelitian yaitu 

“Eksistensi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Pengembangan 

Financial Technology  pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi 

Haji Anto)’’, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu  

1. Eksistensi 

Eksistensi merupakan keberadaan wujud yang tampak. Eksistensi 

merupakan konsep yang menekankan bahwa sesuatu itu ada dan  satu-satunya 

faktor yang membedakan setiap hal adalah fakta. Dengan demikian, eksistensi 

atau keberadaan dapat diartikan sebagai hadirnya atau adanya sesuatu dalam 

kehidupan. 
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2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)  

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode 

QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang 

elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking. QRIS merupakan 

terobosan Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia 

(ASPI) yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah 

dan dapat diawasi regulator dari satu pintu. (BankIndonesia, 2020) 

QRIS merupakan sebuah sistem pembayaran yang menjadi standard pada 

setiap transaksi. Dimana untuk semua marchant hanya membutuhkan satu barcode 

untuk semua transaksi melalui aplikasi pembayaran e-money. 

3. Fintech 

Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor financial. Inovasi tersebut 

dilakukan dengan menggunakan teknologi start up berbasisi aplikasi yang 

digunakan dalam proses transaksi keuangan seperti proses pembayaran, transfer, 

peminjaman uang, dan juga perencanaan keuangan. Selain praktis dalam 

penggunaannya, eksistensi dari konsep industry fintech diharapkan dapat 

mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, efisisen, efektif, dan 

aman.  


