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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Dilakukan penelusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk 

memberikan posisi pada penelitian sekaligus memberikan kontribusi penelitian 

dengan judul “Eksistensi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam 

Pengembangan Financial Technology di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi 

Haji Anto)’’. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Irzan Fikri 

Dalimunthe (2019) dengan judul “Implementasi Fintech Terhadap UMKM 

Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT”. Metode penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori dari Pearce dan robinson tentang Strategi analisis 

Swot. Skripsi ini membahas tentang Peran fintech dalam meningkatkan 

keuangan inklusif pada UMKM di Medan. Adapun pendekatan yang di 

pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan keuangan syariah. 

Menggunakan analisi SWOT untuk mengetahui strategi peningkatan 

pendapatan UMKM di Kota Medan Sumatera Utara. Sama hal nya dengan 

dengan adanya QRIS berupaya meningkatkan pendapatan UMKM dengan 

akses yang lebih mudah dangan system keuangan yang terjamin dan aman. 

Adapun perbedaan nya adalah QRIS merupakan Kode atau barcode yang 

digunakan dalam transaksi digital dengan cara menscanner barcode tersebut. 



10 

 

Hal ini digunakan untuk menghindari banyaknya barcode dari marchant 

penyedia jasa transaksi online hanya dengan menggunakan QRIS apapun 

aplikasi akan diproses dengan mudah dan aman. 

2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Jefry Tarantang, Annisa 

Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh  (2019)  dengan judul 

“Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 

Di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kualitatif 

serta didukung pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada era ekonomi digital 

(Revolusi Industri 4.0) memang tidak dapat dihindari, khususnya dalam 

perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin pesat. Sistem 

pembayaran digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi secara 

umum, kelebihan dari sistem pembayaran digital lebih besar daripada 

kekurangannya. Hadirnnya sistem pembayaran digital ini bukan berati 

menghilangkan eksistensi uang tunai. Tetapi, dengan adanya sistem 

pembayaran digital ini juga dapat meminimalisir terjadinya inflasi akibat 

banyaknya uang beredar di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian diatas  adalah terdapat pada penggunaan fitur virtual payment. 

Dimana penelitian diatas menggunakan e commerce dengan system 

pembayaran yang beragam bahkan sebelum diterapkannya QRIS oleh bank 

Indonesia. Kemudian, penelitian ini berfokus kepada penggunaan QRIS 

dalam sektor UMKM untuk meningkatkan dan memudahkan pelaku atau 

marcant dalam melakukan transaksi.  
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3. Penelitian jurnal yang telah dilakukan oleh Helmalia Dan Afrinawati 

(2018) dengan judul “Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan 

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang”. Metode 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teori yang 

digunakan dalam adalah teori dari Keynes tentang pendapatan. Penelitin ini 

membahas tentang UMKM di Rumah Kreatif BUMN BNI Kota Padang 

dengan  memiliki kriteria sebanyak 108 unit UMKM. Pengambilan sampel 

yang penulis gunakan adalah: UMKM yang sudah terdaftar di RKB (Rumah 

Kreatif BUMN) BNI Kota Padang, UMKM sudah melakukan transaksi jual 

beli di blanja.com dan situs belanja online lainnya dengan melakukan 

transaksi secara digital. dan lama berdirinya UMKM (Minimal 1 Tahun). 

Perbedaan penilitian ini adalah kegunaan QRIS melakukan system 

pembayaran digital secara langsung dengan cara menscan barcode yang 

telah disediakan pelaku usaha. 

4. Penelitian Jurnal yang telah dilakukan oleh Rifqy Tazkiyyaturrohmah 

(2018) dengan judul “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi 

Keuangan Modern”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini ini bertujuan mengkaji mengenai transformasi uang 

sebagai alat transaksi keuangan modern. Dalam konsep keuangan, uang 

elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat 

difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah dibawa, tidak 

mudah rusak dan lain-lain. Di Indonesia transaksi uang elektronik telah 

mengalami peningkatan yang signifikan, per-November 2017 saja BI 



12 

 

mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik dengan total nominal 

transaksi Rp.1,64 triliun atau naik 98% dibanding November 2016. Dalam 

penelitian ini focus kepada dua startup dalam bidang transportasi yaitu Go-

jek dan Grab yang tidak hanya bersaing pada jasa transportasi saja namun 

juga bersaing pada system pembayaran yang dihadirkan oleh kedua startup 

tesebut. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 

terletak pada objek penelitian nya. Penelitian diatas berfokus pada dua 

startup jasa transportasi dibidang payment, kemudian penelitian yang coba 

diteliti penulis ini berfokus pada system pembayaran menggunakan QR 

Code berstandarnisasi Indonesia. Dimana saat ini Gojek salah satu 

perusahaan e-commerce yang mendaftarkan diri ikut bekerjasama 

menggunakan QRIS dalam system pembayaran di Indonesia. 

5. Penelitian Jurnal yang telah dilakukan oleh Dhidhin Noer Ady Rahmanto 

dan Nasrulloh dengan judul “Risiko Dan Peraturan: Fintech Untuk Sistem 

Stabilitas Keuangan”. Metode yang digunakan dalam penilitain diatas yaitu 

dengan memakai metode tehknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa Fintech mempunyai kandungan risiko yang melekat 

yaitu risiko finansial dan risiko technologi. Pengelolaan risiko dapat 

dikelola dengan berbagai cara sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dan 

efisiensi dalam pengelolaan. Macam penanggulangan risiko yang 

diantaranya risiko lebih baik dihindari, risiko dapat ditahan, risiko 

diversifikasi, risiko ditransfer, risiko dikendalikan, risiko didanai. Sama 

halnya dengan QRIS dalam setiap perencanaannya sampai penerapannya 
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memiliki berbagai resiko yang kapan saja bisa terjadi, dan hal itulah yang 

sedang penulis sedang akan teliti dala eksistensi Qris dalam pengembangan 

Fintech di kota kendari.perbedaan penelitian dengan hasil penelitian diatas 

adalah terdapat pada penggunaan fitur. JIka penelitian diatas membahas 

secara umum fintech mulai dari pembayaran, peminjaman, jual beli dan juga 

transfer menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan aplikasi. 

Lain halnya dengan QRIS yang penulis sedang teliti. Hanya berfokus pada 

sistem pembayaran menggunakan QRIS yang menjadi standard pembayaran 

yang digunakan seluruh e-commerce. 

  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Implementasi 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. 

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295)implementasi merupakan suatu 

rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat 

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan 

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan 

sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya 

sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang 
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bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana 

mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi 

kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administrative 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 

pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, 

ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan 

kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. 

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 

Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan 

bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, 

 yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian-kejadian. 

 

2.2.2 Financial Technology (FINTECH) 

Sistem pembayaran menurut (Pohan 2011) adalah “suatu sistem yang 

melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis 

yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi 

pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui 
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pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik 

maupun antarnegara. 

Menurut Word Bank dalam (Nizar, 2017) Finansial Technology (FinTech) 

industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi 

agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. 

Financial technology atau “Fintech” adalah pengguaan teknologi untuk 

memberikan solusi keuangan (Arner Douglas, 2015). Pengertian lain mengenai 

Fintech adalah sebuah istilah yang digunakan guna menunjukan perusahaan yang 

menawarakan teknologi modern pada sektor keuangan. Sedangkan menurut surat 

edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan 

Keuangan Digital (LKD) menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital  

adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam 

kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerja 

sama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif.  

Financial Technology adalah teknologi keuangan yang mengacu pada solusi 

baru yang menunjukkan inovasi dalam pengembangan aplikasi, produk, atau 

model bisnis di industri jasa keuangan yang menggunakan teknologi (Lee, 2018) 

Bank Indonesia mendefinisikan Financial Technology (FinTech) merupakan 

hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah 

model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar 

harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan 

transaksi dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan 

detik saja (IndonesiaBank, 2017) 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Financial Technology 

(FinTech) adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi 

perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem 

keuangan agar lebih efisien dan efektif (Fitri Amalia, 2016) 

2.2.3 Quick Response Indonesian Standard (QRIS) 
 

Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk 

Pembayaran adalah: 

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945); 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 

Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081); 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203) 
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Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia 

menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. 

Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa 

digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas 

adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah 

menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan 

dan praktis. 

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian 

Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional 

Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan 

ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran 

yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi 

QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan 

masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). 

Quick Response Code atau yang sering disingkat dengan QR Code 

merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan 

Jepang Denso Wave pada tahun 1994.  Karakteristik dari QR Code yaitu dapat 

menampung jumlah data yang besar. Secara teori sebanyak 7089 karakter numerik 

maksimum data dapat tersimpan didalamnya, kerapatan tinggi (100 kali lebih 
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tinggi dari kode simbol linier) dan pembacaan kode dengan cepat. QR Code juga 

memiliki kelebihan lain baik dalam hal unjuk kerja dan fungsi (Ariadi, 2011).  

Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code 

Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) disingkat QRIS. QRIS 

adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk 

digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. 

QRIS terdiri dari spesifikasi QR Code MPM (Merchant Presented Mode) 

dan didukung oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Yang dimaksud 

dengan Metode Merchant Presented Mode, merchant menampilkan QR Code 

yang kemudian di scan dengan ponsel. Metode ini terdiri dari 2 media display 

yaitu:  

a. QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain. QR Code 

yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code 

belum mengandung nominal pembayaran yang harus dibayar, 

sehingga memerlukan input jumlah nominal.  

b. Dinamis QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin 

EDC/ditampilkan pada layar monitor. QR Code yang berbeda 

dicetak untuk setiap transaksi pembayaran. QR Code telah 

mengadung nominal pembayaran yang akan dibayar. 

QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda 

tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, 

memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan 
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menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk 

memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. 

Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan 

oleh industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh 

transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang 

sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna 

berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing 

Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang 

digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant. 

Manfaat dari sisi pengguna diantaranya fleksibilitas dalam memilih 

alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan 

dalam melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang 

(merchant), manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena 

hanya diperlukan 1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat 

menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen 

pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan 

QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat 

meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi. 

QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran 

yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). 

Namun demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Pada saat 
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PADG ini diberlakukan, standar QRIS yang telah ditetapkan adalah QRIS dengan 

model penggunaan MPM. 

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara 

Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan 

pengelola National Merchant Repository. Yang dapat melakukan pemrosesan 

transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk 

dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti 

Penerbit dan/atau Acquirer. PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan 

kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh 

persetujuan dari Bank Indonesia. Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama 

dengan PJSP, dan kerja sama tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk 

memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. (BankIndonesia, 2020) 

 Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau 

instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik 

yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana 

dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga 

Standar yang disetujui Bank Indonesia. 

Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00 

(dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal 

kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh 

setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit. 
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QRIS merupakan standar yang kompatibel dengan standar internasional 

EMV Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan 

bersifat open source serta mengakomodasi kebutuhan speksifik negara sehingga 

memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara antar instrumen, termasuk 

antar negara. Saat ini standard tersebut juga telah digunakan di berbagai negara 

seperti India, Thailand, Singapura, Malaysia, Korea Selatan (Jhonny, 2019). 

Kualitas jasa juga dapat dimaksimalkan dengan adanya penguasaan 

teknologi. Penguasaan teknologi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengelolaan, sehingga organisasi dapat lebih terkontrol dengan mudah. Oleh 

sebab itu, organisasi harus selalu mengikuti dinamika perubahan teknologi yang 

terjadi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian 

penting dalam membangun perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak 

terkecuali di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu prioritas 

dalam agenda pembangunan di Indonesia hal ini terbukti dari bertahannya sektor 

UMKM saat terjadi krisis hebat tahun 1998, bila dibandingkan dengan sektor lain 

yang lebih besar justru tidak mampu bertahan dengan adanya krisis. 

(Sumawihardja, 2003)  

Ada beberapa fungsi manajemen yang menjadi dasar dari perkembangan 

transaksi digital di Kota Kendari. Yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planing) 

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, 

sistem pembayaran Nasional ke depan harus mampu mengakomodir 
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perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas 

kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran 

sistem pembayaran. Untuk itu, Rencana kebijakan Bank Indonesia terkait sistem 

pembayaran diarahkan untuk: 

a. Mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga 

menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan 

moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi 

keuangan 

b. Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam 

ekonomi dan keuangan digital melalui open banking maupun 

pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. 

c. Menjamin interlink antara teknologi finansial dengan perbankan untuk 

menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, 

kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. 

d. Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, 

integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui 

penerapan Know Your Customer (KYC), anti pencucian uang dan 

pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban keterbukaan untuk data dan 

informasi, penerapan regulatory technology dan supervisory technology 

dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. 

e. Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital 

antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di 
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dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, 

dengan memperhatikan prinsip resiprokal. 

Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan 

meningkatnya adopsi masyarakat terhadap smartphone di Indonesia mendorong 

perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media 

pembayaran. Hal ini membuat layanan mobile payment di dalam smartphone 

menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Salah satu penggunaan 

teknologi dalam mobile payment yang berkembang pesat saat ini adalah 

penggunaan quick response code atau yang dikenal dengan QR code. 

2. Pengendalian 

Sumarsan (2013: 4) menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Manajemen 

adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan 

organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukan 

hanya sebuah sistem saja dalam suatu organisasi, melainkan harus di anggap 

sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk 

mengatur dan mengarahkan kegiatannya. 

a. Tujuan  Pengendalian Manajeman 

Sumarsan (2013:7) menyatakan tujuan perancangan suatu sistem 

pengendalian manajemen.  

1) Diperolehnya keandalan dan intergritas informasi. 
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2) Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan ketentuan 

yang berlaku 

3) Melindungi harta perusahaan. 

4) Pencapain kegiatan yang ekonomis dan efisien. (Sumarsan, 2013) 

Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain 

kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski 

dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, 

pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur 

dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan 

pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat. 

Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastuktur masing-masing. Hal 

ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran 

secara keseluruhan. 

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code 

untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi 

pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat 

pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code 

Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait 

implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk 

memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR 
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Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta 

memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan 

transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya 

aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing 

field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya 

menjaga persaingan usaha yang sehat. 

Sejatinya QRIS ini memiliki tujuan yang mulia yakni melakukan 

penyalarasan antar setiap infrastruktur system pembayaran berbasis QR Code, 

serta mendukung system pembayaran yang lebih efisien dan praktis bagi para 

UMKM yang berlaku mulai 1 januari 2020. Nantinya dengan hanya berbekal QR 

pelaku UMKM bisa melakukan transaksi dengan konsumen secara digital tanpa 

uang fisik atau cash. 

Menurut data Bank Indonesia potensi transaksi digital di Indonesia 

sangatlah besar. Nilai transaksi uang digital atau e-Money lebih dari 47 Triliun 

rupiah sepanjang tahun 2018 dan 2019. 

Bank Indonesia (BI) terus mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan 

transaksi secara nontunai. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, 

Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa guna menindaklanjuti concern 

Gubernur BI tersebut, BI terus melakukan edukasi dan sosialiasi terkait hal ini. BI 

juga meminta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan para 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), serta stakeholders untuk turut 

melakukan edukasi melalui kanal masing-masing. Guna mendukung perluasan 



26 

 

penggunaan transaksi pembayaran secara nontunai dalam memitigasi dampak 

COVID-19, BI mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan berbagai 

instrumen kebijakan sistem pembayaran. Dengan cara: 

 

b. Pemberlakuan Merchant Discount Rate (MDR) 

Pemberlakuan Merchant Discount Rate (MDR) QR Code Indonesian 

Standard (QRIS) sebesar nol persen untuk kategori usaha mikro. Dengan 

pemberlakukan tersebut, pedagang dengan kategori usaha mikro tidak dikenakan 

biaya transaksi pemrosesan QRIS oleh PJSP. Bukan hanya itu, dengan 

menggunakan QRIS maka seluruh pedagang (merchant) juga mendapat banyak 

manfaat.  

1) Pembayaran menggunakan QRIS mengikuti tren pembayaran nontunai 

digital yang artinya tersedia alternatif metode pembayaran bagi pembeli 

sehingga memperluas pangsa pembeli secara tidak langsung.  

2) Penggunaan QRIS berpotensi meningkatkan omzet penjualan karena 

tersedia alternatif pembayaran selain tunai yang sedang berkembang di 

masyarakat khususnya generasi muda.  

3) Mengurangi kesulitan untuk menyediakan uang kecil untuk kembalian 

termasuk menghilangkan potensi kerugian akibat penerimaan 

pembayaran menggunakan uang palsu.  

4) Hasil penjualan tercatat otomatis dan uangnya langsung tersimpan di 

bank serta dapat dimonitor setiap saat melalui aplikasi 
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5) Dengan tercatatnya transaksi penjualan maka akan membangun profil 

kreditur bagi penyedia pinjaman seperti bank. Dengan demikian, terbuka 

luas peluang bagi pedagang untuk mengajukan dan mendapat modal 

kerja.  

6) Pembayaran non tunai dengan QRIS memudahkan pedagang membayar 

tagihan, retribusi, pembelian barang stok secara nontunai tanpa 

meninggalkan toko.  

7) Dengan menggunakan QRIS, masyarakat baik pedagang dan setiap 

penduduk turut berkontribusi konkret mendukung program Pemerintah, 

Bank Indonesia dan Pemerintah daerah. 

Dalam rencan diigitalisasi system pembayaran dari langsung menuju online 

maka pengguna telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan 

digital dalam rangka mendorong inovasi, percepatan dan perluasan digitalisasi 

daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital guna 

mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan. " 

Terlebih lagi dengan kebijakan ini BI mengharapkan penggunaan QRIS 

khususnya oleh pedagang mikro semakin luas dalam rangka meningkatkan inklusi 

keuangan.  

Mendukung program Pemerintah dalam percepatan penyaluran program-

program bantuan sosial secara nontunai kepada masyarakat bersama PJSP, 

melalui akselerasi elektronifikasi penyaluran program-program sosial Pemerintah 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), 

Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bank Indonesia mengapresiasi 
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berbagai upaya pelaku Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) untuk mendorong 

penggunaan pembayaran nontunai, termasuk mendukung program pemerintah 

dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran nontunai. Upaya 

yang ditempuh pelaku EKD ini tidak hanya mendukung akitivitas ekonomi sehari-

hari tetapi juga meningkatkan efisiensi perekonomian. (Riyandi, 2020) 

3. Penerapan 

 Penerapan adalah perbuatan menerapkan dan penerapan merupakan suatu 

perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain mencapai tujuan 

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 

golongan yang telah terencana. 

 Menurut J.S Badudu dan Zain (1996:1487) bahwa penerapan adalah hal, 

cara atau hasil. Sedangkan menurut Lukman Ali (1995) penerapan adalah 

mempraktekkan, memasangkan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :  

a. Adanya program yang dilaksanakan 

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun 

pengawasan dari proses penerapan tersebut. (Wahab, 1990) 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa penerapan dalam 

penelitian ini merupakan sebuah tindakan yang di lakukan dengan maksud untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 
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4. Pemasaran  

 Strategi adalah suatu rencana permainan untuk pencapaiannya. Strategi 

adalah pola fundamental dari tujuan sekarang dan yang direncanakan, 

pengetahuan sumber daya, dan interaksi dari organisasi dengan pasar, pesaing, 

dan faktor-faktor lingkungan lain. (Boyd, 2000)  

 Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, 

memberi harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan jasa, 

untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

(Gates, 2001) 

Pemasaran memiliki dua hal, pertama, pemasaran merupakan filosofi, sikap, 

perspektif atau orientasi manajemen yang menekankan pada kepuasan konsumen. 

Kedua, pemasaran adalah sekumpulan aktivitas yang digunakan untuk 

mengimplementasikan filosofi ini. (Lamb, 2001)  

Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value 

creating activities) yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta 

mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi kejujuran, keadilan, 

keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad 

bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. 
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Menurut pendapat M. Syakir Sula, pemasaran syariah merupakan sebuah 

disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya dan dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip muamalah dalam Islam. 

Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuatan zalim dalam bisnis 

termasuk dalam proses penciptaan, penawaran, dan proses perubahan nilai dalam 

pemasaran. Oleh karena itu adanya konsep pemasaran dalam Islam. Konsep dasar 

spiritual marketing adalah tata olah, cipta, rasa, hati, dan karsa (implementasi) 

yang dibimbing oleh integritas keimanan, ketaqwaan, dan ketaatan kepada syariat 

Allah SWT. Jika iman, takwa, dan taat syariah ini semu, maka aktivitas marketing 

yang dilakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam. (Amrin, 2007) 

Ada empat hal yang setidaknya berkaitan dengan konsep pemasaran 

berorientasi Islam:  

a. Kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh produk (permintaan) tidak 

diperbolehkan dengan cara bathil (bohong, tipu, rampok, curi, korupsi) 

b. Untuk memperolehnya harus dilakukan melalui pertukaran (barang dari 

marketer-uang dari konsumen) proses pertukaran unit (barang dan uang) 

inilah disebut transaksi yang dilakukan dengan cara suka sama suka. 

c. Proses jual beli atau berbisnis ini terjadi pada sejumlah kumpulan orang 

(pasar) sebagai tempat terjadinya pertukaran transaksi. 

d. Kesesuaian harga (pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen) 

dengan fisik produk. (Hasan, 2010) 
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2.2.4 Manajemen Bisnis Syariah 

Secara konseptual teorities kata manajemen berasal dari bahasa Inggris 

yang terdiri atas dua kata “man” dan “age”, yang biasa dimaknai sebagai usia di 

mana seseorang menjadi laki-laki. Secara historis, laki-laki memang memegang 

tanggung jawab utama untuk mengelola bisnis keluarga serta seluruh kewajiban 

keluarga selain bisnis. Manajemen juga bisa diartikan sebagai seni karena menjadi 

pemanfaat dan organisator dari bakat manusia (the art getting things done through 

people). Manajemen selain disebut sebagai seni, juga bisa disebut sebagai ilmu 

karena merupakan pengetahuan yang terorganisasi dalam mempraktikkan 

manajemen (Amin, 2010)  

Manajemen juga sering diartikan dari kata to manage yang secara umum 

berarti mengurusi. Menurut Stonner, manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota 

organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Rivai, 2012). 

Sedangkan dalam perspektif Islam, manajemen merupakan suatu 

kebutuhan yang tak terelakkan dalam memudahkan implementasi Islam pada 

kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sering 

dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Akan tetapi secara 

umum tidak ada pengertian baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. 

Kata manajemen dalam bahasa Arab adalah Idara yang berarti “berkeliling” atau 

“lingkaran”. Dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada 
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siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang 

membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana (Amin, 2010) 

Sedangkan A. Riawan Amin mendefenisikan manajemen dalam Islam 

sebagai “Getting God will done by the people” atau melaksanakan keridaan Allah 

SWT melalui orang (Amin A. R., 2004). Sementara Veithzal Rivai, Amiur 

Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, (2012) menyatakan bahwa manajemen dalam 

perspektif Islam memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu, dan sebagai 

aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum 

yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hokum mempelajarinya 

adalah fardu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan dan nilai 

atau hadlarah Islam. Di lihat dari sisi bisnis Islam, maka diartikan sebagai suatu 

bentuk bisnis yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, 

praktiknya dalam Islam itu bersifat universal, artinya semua negara dapat 

melakukan atau mengadopsi sistem bisnis Islam dalam hal sebagai berikut : 

a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan 

dengan pemberian jasa  

yang dipercayakan kepadanya. 

b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan 

penyediaan jasa kepada  

masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi 

maupun modal kerja. 

c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang 

lazim dilakukan oleh bisnis Islami. (Rivai, 2012) 
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Bisnis Islami merupakan unit usaha, dimana menjalankan usahanya 

berpatokan kepada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengacu kepada Al-

Qur’’an dan hadis. Prinsip Islam dimaksudkan di sini adalah beroperasi atau 

dalam menjalankan praktik bisnis mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 

khususnya cara bermuamalah secara Islam, misalnya, menjauhi praktik yang 

mengandung riba (bunga), dzulm (merugikan hak orang lain), gharar (tipuan), 

dharar (bahaya), dan jahalah (ketidakjelasan) serta praktik-praktik mendzalimi 

orang lain lainnya.  

Sebagai contoh, khusus pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil (mudharabah). 

Kehidupan umat manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah. 

Aktivitas bisnis adalah gerak dinamis yang tiada henti, sumber daya bisnis akan 

berkembang karena dikelola dan diputar. Kondisi ini memacu manusia sebagai 

agama untuk merumuskan manajemen. Islam memberikan panduan kepada 

manusia dalam melakukan aktivitas bisnis antara lain: 

1. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan berasal dari kata rencana yang diberi imbuhan pe- dan -an. 

Rencana adalah produk dari perencanaan, sedangkan perencanaan adalah proses 

penentuan rencana. Perencanaan berasal dari bahasa latin yaitu Planus yang 
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berarti flat. Pengertian perencanaan menurut G.R Terry dan LW. Rue: “proses 

memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang 

akan datang dan apa yang akan dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai”. 

(Rye, 1999)  

Perencanaan, yaitu melakukan perencanaan atau gambaran dari sesuatu 

kegiatan yang akan dilakukan dengan waktu dan metode yang sudah ditentukanm. 

Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah sangat 

mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan , dilakukan secara itqan 

(tepat, tearah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani).  

Begitu juga dalam Al-Qur’an Surah Al-Insyirah [94] ayat 7-6; “Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu 

berharap”. 

2. Pengendandalian (Controlling) 

G.R Terry memberikan pengertian bahwa pengendalian merupakan proses 

penentuan, apa yang harusdicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 

standar.  

Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. pengendalian 

(controlling) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal. Pertama, pengendalian 
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yang bersumber dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada 

Allah SWT. Kedua, sebuah pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri 

(sistem). 

Mamduh M. Hanafi mengemukakan tiga jenis dasar pengendalian yaitu 

pengendalian pendahuluan, pengendalian ya/tidak dan pengendalian umpan balik.  

a. Pengendalian pendahuluan, merupakan pengendalian yang cukup 

agresif dan memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu 

mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau 

kemajuankemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun 

perubahanperubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi 

rencana terhambat akan selalu diantisipasi.  

b. Pengendalian concurrent (yes/no) merupakan pengendalian ketika 

suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada 

persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Tipe 

pengendalian ini kurang popular dibandingkan dengan tipe 

pengendalian pendahuluan, tetapi tipe pengendalian ini dapat 

digunakan sebagai pelengkap dan digunakan bersama-sama dengan 

pengendalian pendahuluan karena dengan adanya penggunaan 

bersama tersebut akan meningkatkan keamanan program atau kegiatan 

yang sedang dilakukan.  

c. Pengendalian umpan balik (post-action control) pengendalian ini 

mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan 

selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan, dan 
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kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk 

perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa. 

(Badrudin, 2013)  

3. Penggerakan (Actuating)  

Actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang 

tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam 

fungsi ini adalah directing, commanding, leading dan coordinating. (Tanthowi, 

1983) Terry mendefinisikan actuating (penggerakan) sebagai tindakan untuk 

menggusahakan agar semua anggota kelompok, mau bekerjasama dan bekerja 

secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan 

dan usaha pengorganisasian. (Machali, 2013).  

Koontz dan O’Donnel mengartikan actuating dalam bentuk pengarahan 

yang berarti hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh 

adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan 

pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan yang nyata. Pengarahan ini 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, 

menggerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam 

melaksanakan sesuatu kegiatan. Pengarahan ini dapat dilakukan dengan cara 

persuasif atau bujukan dan instruktif, tergantung cara mana yang paling efektif. 

(Agus, 1986)  

Actuating dalam organisasi juga biasa diartikan sebagai keseluruhan 

proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 

mereka bersedia bekerja secara sungguh- sungguh demi tercapainya tujuan 
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organisasi. Fungsi penggerakan ini menempati posisi yang penting dalam 

merealisasikan segenap tujuan organisasi. Proses actuating adalah memberikan 

perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi 

(Siagian, 1997).  

Actuating merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk 

mencapai hasil. Sedangkan inti dari actuating adalah leading. Dengan demikian, 

Actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk 

merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating merupakan 

upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara 

bersama guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Actuating menurut Al-Qur’an dan Al- Hadis Actuating dalam perspektif Q.S Ali 

Imron Ayat 104 

ةٌ َيْدُعوَن ِإلَى اْلَخْيِر َوَيأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن   َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

 َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

Terjemahnya : 

Dan hendaklah ada diantara kamu (segolongan) umat yang mengajak pada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imron: 104) 
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Dalam fungsi manajemen Penggerakan (Acuinting) terdapat dua bagian 

yang tidak dapat dipisahkan yaitu Penerapan (Implementasi) dan Pemasaran 

(Marketing). 

a. Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi 

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa 

perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam oxford 

advance learners dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put 

something into effect”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek). 

(Mulyasa, 2008) 

b. Pemasaran (Marketing) secara etimologi adalah proses, cara, perbuatan 

memasarkan suatu barang dagangannya. Sedangkan menurut terminology 

pemasaran adalah kebutuhan, keinginan dan permintaan (need, wants and 

demans), produk, nilai, kepuasan dan mutu (product, value, satisfaction 

andquality), pertukaran, transaksi dan hubungan (exchange, transaction and 

realationship) dan pasar (market) (Nasional, 2008). Pemasaran merupakan salah 

satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pedagang dalam usahanya 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Berhasil tidaknya pemasaran 

dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka dibidang 

pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Seperti yang dirumuskan 

para ahli pemasaran sebagai berikut, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan 

dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 
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harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Pemasaran menurut para ahli dari America Marketing memberikan definisi 

bahwa pemasaran adalah sebagai fungsi organisasi dan sekumpulan proses 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada konsumen 

dan mengelola hubungan yang bermanfaat bagi organisasi dan pemegang 

kepentingan. Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip oleh Husain Umar 

dalam buku Etika Bisnis menyatakan pemasaran adalah keseluruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, 

menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang 

atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun 

yang potensial. (Yunia, 2013) 

Dalam al-Quran, ekonomi syariah diidentikkan dengan al-Iqtishad, yang 

artinya "ummat pertengahan" atau bisa diartikan dengan menggunakan rezeki 

dengan cara berhemat agar menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat 

apapun yang diberikan kepada-Nya. Konsepsi yang dikemukakan oleh sejumlah 

ahli ekonomi syariah, dapat diambil simpulan bahwa: Pertama, ekonomi syariah 

adalah segala aktivitas bernuansa ekonomi yang berpedoman pada al-Quran dan 

al-Sunnah; Kedua, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang tidak hanya 

berdimensi horizontal, tetapi juga berdimensi vertikal; Ketiga, ekonomi syariah 

adalah setiap kegiatan bisnis yang mengedepankan prinsip kebaikan, keadilan, 

kebergunaan, dan kejujuran (Insawan, 2012) 
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Maka, Berdasarkan judul skripsi yang saya ambil, jika dilihat dari segi 

Ekonomi Islam maka yang berhubungan dengan judul saya ialah Transaksi Bai’ 

As-salam. Dimana Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi (2004:92) as-salam 

atau disebut juga as-salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung 

makna penyerahan. Lebih lanjut ia mendefinisikan as-salam sebagai transaksi atas 

sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan 

diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara 

lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan. 

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang 

disepakati. Pertama, disebutkan bahwa as-salam merupakan suatu transaksi dan 

sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan 

menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksial-

muslam fîh. Ketiga, obyek transaksi / al muslam fîh harus berada dalam 

tanggungan. Transaksi as-salam boleh sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah dan 

berlandaskan atas  dasar, bahwa: (Muttaqin, 2010) 

a. Di dalam transaksi as-salam terdapat unsur yang sejalan dengan upaya 

merealisasikan kemaslahatan perekonomian (mashlahahal-iqtishâdiyyah).  

b. Transaksi as-salam merupakan rukhsah (suatu dispensasi atau sesuatu 

yang meringankan) bagi manusia. 

c. Transaksi as-salam memberikan kemudahan kepada manusia. 
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Transaksi as-salam merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa. Hanya 

saja dalam transaksi as-salam terdapat persyaratan tambahan yang menentukan 

validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi as-salam produk yang 

dijadikan obyek transaksi tidak ada/ tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi 

terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada 

produk yang akan dijual. Seperti halnya jual beli biasa, transaksi assalam memiliki 

unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika terjadinya suatu 

transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksudkan merupakan tiga unsur rukun-

rukun termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi as-salam, yaitu pertama 

tentang sighat transaksi, kedua tentang pelaku transaksi, dan ketiga tentang obyek 

transaksi. 

Ketiga unsur tersebut harus ada untuk terjadinya transaksi (as-salam). 

Tidak mungkin dapat dibayangkan terciptanya suatu transaksi apabila tidak ada 

orang yang melakukan transaksi. Tetapi adanya orang yang bertransaksi belum 

dengan sendirinya melahirkan transaksi, karena untuk terciptanya transaksi harus 

ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari masing-masing pihak 

dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi 

persetujuan (kesepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-

masing pihak yang bersepakat itu merupakan unsur yang membentuk transaksi 

dan dalam istilah fiqh disebut sighat transaksi. Selanjutnya harus ada sesuatu yang 

mengenai persetujuan dan kata sepakat itu diberikan, yaitu yang disebut obyek 

transaksi.  Masing-masing unsur yang membentuk transaksi di atas memerlukan 

ketentuan ketentuan agar terbentuknya transaksi itu menjadi sempurna. Dalam 
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istilah fiqh ketentuan-ketentuan dimaksud disebut syarat - syarat terbentuknya 

transaksi (as-salam).  

Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh 

Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah 

disebutkannya syari’at jual-beli salam seusai larangan memakan riba (Shihab, 

2002). Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 : 

ى َفٱْكتُبُوهُ ۚ َوْلَيْكتُب بَّْينَُكمْ  َكاِتٌبۢ  َسم� ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓو۟ا إِذَا تَدَاَينتُم ِبدَْيٍن إِلَٰىٓ أََجٍل مُّ َيٰ

ُ ۚ َفْلَيْكتُْب َوْليُْمِلِل ٱلَِّذى َعلَْيِه ٱْلَحقُّ  ِبٱْلَعْدِل ۚ َوَال َيأَْب َكاتٌِب أَن َيْكتَُب َكَما َعلََّمهُ ٱ�َّ

َ َربَّهُۥ َوَال َيْبَخْس ِمْنهُ َشْيـ�ا ۚ َفإِن َكاَن ٱلَِّذى َعلَْيِه ٱْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَ ْو  َوْلَيتَِّق ٱ�َّ

َجاِلُكْمۖ  َفإِن لَّْم  َال َيْستَِطيُع أَن يُِملَّ ُهَو َفْليُْمِلْل َوِليُّهُۥ ِبٱْلَعْدِلۚ  َوٱسْ تَْشِهدُو۟ا َشِهيدَْيِن ِمن ّرِ

َر  ن تَْرَضْوَن ِمَن ٱلشَُّهدَآِء أَن تَِضلَّ إِْحدَٰىُهَما فَتُذَّكِ َيُكوَنا َرُجلَْيِن َفَرُجٌل َوٱْمَرأَتَاِن ِممَّ

إِْحدَٰىُهَما ٱْألُْخَرٰىۚ  َوَال َيأَْب ٱلشَُّهدَآُء إِذَا َما دُُعو۟ا ۚ َوَال تَ ْسـُ̄مٓو۟ا أَن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو 

ٓ  أَن تَُكوَن  دَةِ َوأَْدَنٰىٓ أَالَّ تَرْتَابُٓو۟ا ۖ ِإالَّ ِ َوأَْقَوُم ِللشََّهٰ ِلُكْم أَْقَسُط ِعندَ ٱ�َّ َكِبيًرا إِلَٰىٓ أََجِلهِۦ ۚ ذَٰ

َرةً َحاِضَرةً تُِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفلَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناحٌ  أَالَّ تَْكتُبُوَها ۗ َوأَْشِهدُٓو۟ا إِذَا تََباَيْعتُْمۚ   تَِجٰ

 ۗ ُ َ ۖ َويَُعلُِّمُكُم ٱ�َّ َوَال يَُضآرَّ َكاتٌِب َوَال َشِهيدٌ ۚ َوإِن تَْفَعلُو۟ا َفإِنَّهُۥ فُُسوٌقۢ بُِكْم ۗ َوٱتَّقُو۟ا ٱ�َّ

ُ ِبُكّلِ َشْىٍء َعِليمٌ   َوٱ�َّ

 

 



43 

 

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya! 

Apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang, di mana sebagian dari 

kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, 

maka catatlah pinjaman itu! Dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu 

dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan 

ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat 

pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yakni 

mencatat secara adil. Maka hendaklah si pencatat itu mencatat apa yang 

didiktekan orang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu, agar hal itu 

menjadi pengakuan darinya. Dan hendaklah ia takut kepada Allah, Rabbnya. 

Dan hendaklah ia tidak mengurangi pinjaman itu sedikitpun, baik dalam 

ukuran, jenis maupun kualitasnya. Jika orang yang bertanggungjawab atas 

pinjaman itu tidak cakap melakukan transaksi, atau lemah, baik karena 

usianya yang masih kecil maupun karena gangguan kejiwaan, atau tidak bisa 

mendiktekan karena bisu maupun lainnya, maka hendaklah ia diwakili oleh 

walinya yang bertanggungjawab atasnya dengan benar dan adil. Carilah dua 

orang laki-laki yang berakal sehat dan adil untuk menjadi saksi. Jika tidak 

ada dua orang laki-laki, maka carilah saksi seorang laki-laki dan dua orang 

wanita yang kalian percaya kualitas agama dan amanahnya. Hal itu supaya 

ketika salah satu dari dua wanita itu lupa, maka wanita yang lain akan 

mengingatkannya. Dan hendaklah para saksi itu tidak menolak apabila 

mereka diminta menjadi saksi terkait transaksi utang-piutang. Dan mereka 

harus memberikan kesaksian apabila mereka diundang untuk itu. Dan 

janganlah kalian merasa jemu untuk mencatat transaksi utang-piutang, baik 

dalam jumlah sedikit maupun banyak sampai batas waktu tertentu. Karena 

mencatat transaksi utang-piutang itu lebih adil dalam pandangan syariat 

Allah, lebih kuat dalam menegakkan dan memberikan kesaksian, dan lebih 

besar kemungkinannya untuk menghilangkan keragu-raguan tentang jenis, 

kadar dan waktu (jatuh tempo) pinjaman. Kecuali apabila transaksi itu 

kalian lakukan dengan cara jual-beli antara barang dan uang secara tunai, 

maka tidak ada masalah bila kalian tidak mencatatnya, karena memang tidak 

perlu dicatat. Dan dianjurkan kepada kalian untuk mencari saksi guna 

menghindari perselisihan. Namun tidak boleh mempersulit urusan para 

pencatat dan para saksi. Dan mereka juga tidak boleh mempersulit urusan 

orang yang meminta jasa pencatatan dan kesaksian mereka. Jika kalian 

mempersulit urusan tersebut, maka tindakan itu telah keluar dari ruang 

lingkup ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan kepada-Nya. Dan 

takutlah kalian -wahai orang-orang mukmin- kepada Allah dengan cara 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan Allah akan 

mengajarkan kepada kalian apa-apa yang mengandung kebaikan bagi urusan 

dunia dan akhirat kalian. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, maka 

tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya”. (Qs. Al Baqarah: 

282) 
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Kehadiran QRIS sejatinya kita harus dukung dan apresiasi. Namun seperti 

juga ketika muncul UE berbasis kartu, terdapat persoalan yang dihadapi bagi 

masyarakat muslim tentang aspek halalnya uang elektronik. Kajian tentang uang 

elektronik dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN NO: 116/DSN-MUI/IX/2017. Selain harus 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia, keabsahan UE menurut MUI 

mensyaratkan beberapa hal secara ketat, salah satunya adalah mengharuskan 

penempatan dana menggunakan bank syariah. (MUI, 2018) 

2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir pada penelitian ini berfokus pada QRIS (Quick 

Response Indonesian Standard) sebagai objek penelitian dengan judul “Eksistensi 

Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Pengembangan Financial 

Technology pada UMKM di Kota Kendari (Studi kasus Warung Kopi Haji Anto). 

Pada kerangka berfikir ini lokasi penelitian terpusat di salah satu UMKM di Kota 

Kendari yaitu Warung Kopi Haji Anto. Hal ini dikarenakan Warung Kopi Haji 

Anto merupakan salah satu UMKM yang pertama menerapkan QRIS dan menjadi 

lokasi paling diminati dari banyak kalangan diantara warkop warkop yang ada. 

Penulis meneliti terkait QRIS (Quick Response Indonesian Standard) dengan 

berfokus pada Empat (4) aspek fungsi manajemen yaitu : Perencanaan, Penerapan, 

Pengendalian, dan pemasaran. Ke Empat fokus penelitian inimelihat dari sisi 

manajemen konvensional dan manajemen bisnis Islam dan ditinjau sejauh mana 

implementasi QRIS (Quick Response Indonesian Standard) di warung kopi Haji 

Anto, faktor-faktor pendukung QRIS (Quick Response Indonesian Standard) di 
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warung kopi Haji Anto dengan melihat 4 fungsi menajem sebagai fokus penelitian 

ini. Sehingga hasil yang didapat dari penelitian tersebut dapat memberikan konsep 

baru penggunaan QRIS manajemen Syariah yang dapat dikembangkan di 

restoran-restoran wilayah Kota Kendar. Dengan demikian pada penelitian ini tidak 

hanya membahas masalah, pemecahan masalah. Namun, dapat memberikan 

sebuah konsep baru yang belum ada dari penerapan dan penggunaan QRIS (Quick 

Response Indonesian Standard) di Kota Kendari untuk pengembangan Financial 

Technology sebagai basis model system pembayaran digital. Gambar sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 
  Kerangka Berfikir 
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