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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI, DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Impementasi QRIS (QR Code Indonesian Standard) di Warung Kopi 

Haji Anto Menggunakan dua metode yaitu: QRIS MPM (Merchant Present 

Mode) Statis dengan proses membuka aplikasi terlebih dahulu, scan barcode 

QRIS, Masukkan nominal dan selesai. Selain metode pembayaran QRIS 

MPM (Merchant Present Mode) Statis Warung Kopi Haji Anto menerapkan 

metode QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka) untuk memudahkan bertransaksi 

tanpa harus langsung ke tempat kasir. 

2. Faktor-faktor pendukung penerapan QRIS (QR Code Indonesian 

Standard) adalah karena samartphone saat ini menjadi media yang banyak 

digunakan, selain itu perkembangan teknologi dan letak tempat Warung 

Kopi Haji Anto menjadikan QRIS (QR Code Indonesian Standard) mudah, 

efisien dan praktis dapat diterima dan dikenal oleh banyak orang dari 

kalangan yang berbeda beda. 

3. Manajemen QR Code Berbasis Syariah Sebagai Sistem pembayaran di 

Kota kendari dilihat dari Empat manajemen Islam yaitu: Perencanaan (At-

Tahthiith), Pengendalian (Ar-Riqabah), Penerapan (Tathbiq), Pemasaran 

(Marketing). Dalam empat manajemen bisnis islam ini menjadikan 

Penggunaan QR Code berbasis syariah di Kota Kendari dapat menjadi 
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contoh pelaksaan sistem ekonomi syariah dari transaksi menggunakan QR 

Code. Dan dalam mendukung pertumbuhan Fintech (Financial Technology) 

syariah di Sulawesi Tenggara sebagai inovasi teknologi keuangan, maka 

penggunaan QRIS harus terus diupayakan sebagai alternatif pembayaran 

untuk mendorong stabilitias sistem keuangan dan pembayaran di Indonesia. 

Kendala yang dihadapi dalam kebijakan penggunaan QRIS sebagai sistem 

pembayaran digital antara lain masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui dan gaptek (Gagal Teknologi) terkait adanya sistem 

pembayaran baru seperti QRIS. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dan 

PJSP (Penyedia Jaminan Sistem Pembayaran) dalam mensosialisasikan 

penggunaan QRIS sebagai media pembayaran yang efektif dan efisien 

apalagi dimasa Covid-19 saat ini yaitu menurunkan biaya administrasi bagi 

pelaku usaha UMKM sebesar 0%. 

5.2. Limitasi Penelitian 

 Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. 

Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian 

ini adalah waktu dan tempat penelitian. Karena dengan adanya wabah Covid-19 

peneliti berusaha mengumpulkan data seefektif mungkin untuk menghindari 

interaksi terlalu lama dan jarak antara peneliti dan narasumber.  
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5.3. Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan  manajemen QRIS (Quick Response Indonesian 

Standard) sebagai standard sistem pembayaran digital dalam pengembangan 

Fintech (Financial Technology) di Kota Kendari. Saran ini ditujukan kepada pihak 

yang berkepentingan dalam hal penerapan QRIS. Yaitu: 

a. Bagi Bank Indonesia 

Penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

pengembangan Fintech khususnya penggunaan QRIS dalam stabilitas sistem 

keuangan dan pembayaran di Kota Kendari yang lebih baik. 

b. Bagi UMKM di Kota Kendari 

Penelitian ini dapat menjadi rujukan UMKM dalam mendorong 

penggunaan teknologi dalam memajukan UMKM di Kota Kendari. 

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan juga diharapkan menjadi sarana 

bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan pengembangan 

fintech dalam memajukan UMKM 

d. Bagi pihak lain 

Penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang berkaitan 

dengan Fintech (Financial Tecnology) 


