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ABSTRAK 

 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara adalah salah satu 

lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan menengah yang 

berprinsip secara syariah di daerah Jepara dan sekitarnya.  

Tujuan penelitian ini (1) Untuk menganalisis peran Financial Technology 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. (2) Untuk menganalisis tanggapan dari 

perspektif nasabah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara 

terhadap adanya FinTech (Financial Technology). 

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan 

data menggunakan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumen 

dengan narasumber karyawan serta nasabah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara. 

Hasil Penelitian ini adalah bahwa financial technology (Pay BMT) sejauh 

ini digunakan untuk sebatas beli pulsa listrik, melihat saldo serta transfer anggota 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. Namun untuk 

kedepannya, pihak anggota menginginkan peningkatan fitur-fitur dalam aplikasi 

FinTech yang digunakan. Untuk itu, pihak BMT sendiri sedang berjuang 

mewujudkan keinginan dari para anggotanya, dengan merencanakan penciptaan 

aplikasi yang bernama Aplikasi Pay BMT di tahun 2019 ini. Aplikasi tersebut 

merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota/nasabah bisa menggunakannya 

untuk melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan saldo mereka masing-

masing. Walaupun begitu, untuk pembayaran setor tabungan tetap dilakukan oleh 

petugas AO / Marketing dari pihak BMT. Dengan begitu, keberadaan FinTech 

yang menjadikan inovasi keuangan model terbaru di Indonesia, khususnya di 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara telah memberikan 

kemudahan baik bagi AO/Marketing dan para anggota dalam melakukan proses 

setor tabungan, sehingga menimbulkan sikap mendukung dengan adanya Aplikasi 

Pay BMT, dan kemudian merasa senang saat menggunakan layanan tersebut 

karena dirasa penggunaannya lebih efektif dan efisien.  
 

 

Kata kunci: financial technology, Pay BMT , Kualitas Pelayanan, Kinerja 

keuangan 
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ABSTRACT 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta in Jepara Regency is one of the 

alternative institutions that collects funds directly from the community and 

distributes them in the form of financing to small and medium-sized businesses 

with sharia principles in the Jepara area and its surroundings. 

The purpose of this study (1) to analyze the role of Financial Technology 

in improving service quality and financial performance at KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta in Jepara Regency. (2) To analyze the responses from the 

perspective of KSPPS BMT Al Hikmah Semesta customers in Jepara Regency to 

the existence of FinTech (Financial Technology). 

The research approach uses qualitative research, data collection uses 

interviews (interviews), observations (observations), documents with employee 

sources and customers of KSPPS BMT Al Hikmah Semesta in Jepara Regency. 

The results of this study are that financial technology (Pay BMT) has so 

far been used to only buy electricity credit, view balances and transfer members 

of KSPPS BMT Al Hikmah Semesta in Jepara Regency. However, in the future, 

members want to increase the features in the FinTech application used. For this 

reason, BMT itself is struggling to realize the wishes of its members, by planning 

the creation of an application called the Pay BMT Application in 2019. The 

application is a two-way application so that members/customers can use it to 

make daily Payments using their respective balances. Even so, Payments for 

savings deposits are still carried out by AO / Marketing officers from the BMT. 

That way, the existence of FinTech which makes the latest model of financial 

innovation in Indonesia, especially at KSPPS BMT Al Hikmah Semesta in Jepara 

Regency has made it easy for both AO/Marketing and members in the process of 

depositing savings, giving rise to a supportive attitude with the Pay BMT 

Application, and then feel happy when using the service because it feels more 

effective and efficient use. 

 

 

Keywords: financial technology, Pay BMT, Service Quality, Financial 

Performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Fintech merupakan singkatan dari kata Financial dan Technology di 

mana merupakan inovasi terbaru dalam dunia keuangan di era digital seperti 

saat ini (Chishti and Barberis, 2016). Istilah ini mengacu pada kelompok 

perusahaan yang memperkenalkan inovasi layanan jasa keuangan melalui 

teknologi moderen. Beberapa startup fintech bersaing langsung dengan 

bank, sementara lainya telah bermitra dengan bank atau memasok mereka 

berupa barang maupun jasa. Fintech mendefiniskan perkembangan layanan 

keuangan pada era abad ke-21 untuk menuntut layanan serba cepat dan 

mudah, selalu berinovasi untuk peningkatan kenyamanan dalam penggunaan 

layanan keuangan untuk masyarakat millennium (, 2017). Perbankan di 

Indonesia telah mengalami proses perkembangan yang sangat pesat. 

Kemajuan sistem pengelolaan perekonomian, perubahan kebijakan suatu 

negara dan perkembangan teknologi merupakan sebagian dari begitu banyak 

faktor pemicu perubahan pada bank dan lembaga keuangan lainnya 

(Nurastuti,2011) 

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian 

terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology 

(FinTech) dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh 

National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah 
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yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di 

mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan 

“technology”(FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan 

melalui teknologi modern (Sukma, 2021) 

FinTech merupakan singkatan dari kata Financial dan Technology di 

mana merupakan inovasi terbaru dalam dunia keuangan di era digital seperti 

saat ini (Chishti and Barberis,2016). Istilah ini mengacu pada kelompok 

perusahaan yang memperkenalkan inovasi layanan jasa keuangan melalui 

teknologi modern. Beberapa startup FinTech bersaing langsung dengan 

bank, sementara lainya telah bermitra dengan bank atau memasok mereka 

berupa barang maupun jasa. FinTech mendefinisikan perkembangan layanan 

keuangan pada era abad ke-21 untuk menuntut layanan serba cepat dan 

mudah, selalu berinovasi untuk peningkatan kenyamanan dalam penggunaan 

layanan keuangan untuk masyarakat millennium (Agustin Rubini,2017). 

Fenomena FinTech begitu cepat diterima oleh masyarakat yang 

dirasa lebih mudah dan nyaman pada masa kini, timbulnya berbagai startup 

FinTech maupun pelayanan bank yang mendorong market share-nya lebih 

luas. Menjadikan FinTech sebagai bidang finansial ditinjau lebih serius 

untuk diawasi dan dilindungi dalam segi pelayanan sehingga menciptakan 

kenyamanan dan kemanan. Hal ini menimbulkan Peraturan Bank Indonesia 

untuk menentukan legalitas terhadap perusahaan FinTech maupun lembaga 

keuangan (Peraturan BI, 2017) dan keamanan yang diawasi oleh Otoritas 
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Jasa Keuangan Peraturan (OJK,2016) serta Fatwa MUI-DSN, yang turut 

memperkuat legalitas FinTech di Indonesia. 

FinTech di Indonesia memiliki beberapa jenis, di antaranya sebagai 

media pembayaran (Payment), investasi, perencanaan keuangan, 

pembiayaan (Lending), situs perbandingan keuangan, riset keuangan dan 

lainya. Pada situs pembayaran pengguna dapat melakukan pembayaran 

apapun menggunakan aplikasi layanan yang berbasis pembayaran ini, seperti 

pembayaran tagihan-tagihan, barang, maupun transfer. Kegiatan ini dapat 

dilakukan apabila penyedia jasa maupun barang memiliki akun virtual pada 

layanan yang sama seperti PayPal, GoPay, dll. (Abdul Aziz,2018) 

Perkembangan tiap perusahaan, dalam kasus ini lembaga keuangan 

syariah ataupun perbankan syariah selalu didukung dengan teknologi 

informasi dalam pengoptimalisasi proses bisnisnya. Pada zaman modern 

seperti saat ini yang mengutamakan media teknologi dalam kehidupan 

sehari-hari, menjadikan optimalisasi dan efisensi terhadap perusahaan yang 

berusaha mencapai market share yang begitu luas (Abdul Aziz,2018). 

Batunanggar Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengatakan, meningkatnya volume bisnis FinTech disebabkan semakin 

banyaknya pengguna FinTech di Indonesia, menjadikan para perusahaan 

finansial melirik lebih serius dalam perkembangan FinTech terhadap 

produknya. Melihat fenomena FinTech yang berkembang begitu pesat, tidak 

dapat dipungkiri bahwa FinTech merupakan inovasi dan trobosan terbaru 

dalam perkembangan dunia finansial. Hadirnya internet dapat merubah dan 
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memberikan pola hidup efisien dan cepat dalam segala hal, menangkap 

dengan cepat dan tanggap akan kemajuan teknologi di zaman modern telah 

dilakukan terlebih dahulu oleh industri musik dan telekomunikasi sebagai 

optimalisasi teknologi sebagai perkembangan bisnisnya (Chishti and 

Barberis,2016). 

BMT Merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri 

Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil sebagai salah satu pelaku usaha dalam 

industri lembaga keuangan tidak lepas dari fenomena perubahan yang timbul 

dari intensitas persaingan untuk mendapatkan hati nasabah mereka. 

Lembaga keuangan saat ini telah menyadari bahwa nasabah saat ini tidak 

hanya mempertimbangkan faktor Bagi hasil atau kecanggihan dan 

kelengkapan fitur dari suatu produk perbankan, tetapi saat ini yang dicari 

oleh nasabah adalah value (nilai) yang akan didapatkan dari apa yang 

ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan, sehingga pada akhirnya nasabah 

merasa mendapatkan pelayanan yang mudah dan puas (Marina 

Malian,2016).  
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Tabel 1.1 

BMT di Jepara  

No. Nama BMT Tahun Berdiri Jumlah cabang 

1. AL HIKMAH SEMESTA 1997 29 

2 LISA SEJAHTERA 1998 18 

3. FASTABIQ 1998 22 

4. KOPWAN MENTARI 1999 7 

5. AMAN UTAMA 2009 8 

6. LUMBUNG ARTO 2009 3 

7. MITRA MUAMALAH 2009 10 

8. HARBER 2001 13 

9. ALHIKMAH PERMATA 2001 9 

10. UMMAT SEJAHTERA 

ABADI 

2007 8 

11. AMANAH 2010 9 

12. CITRA MANDIRI 2011 7 

Sumber: daftar LKM (KSP/USP/KJKS/UJKS/BMT), 2012 

Berdasarkan tabel 1.1. menjelaskan bahwa KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta Semesta adalah BMT yang paling awal berdiri dan dilanjutkan 

BMT Lisa Sejahtera dan BMT Fastabiq. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 

merupakan lembaga ekonomi keuangan yang dioperasikan dengan sistem 

yang sesuai syariat Islam. BMT juga merupakan sebuah institusi yang 

menjalankan dua kegiatan secara terpadu yakni sebagai baitul Mal 

melakukan kegiatan sosial atau bisa disebut mentasyarufkan dana sosial.  

Sebagai baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba 

BMT bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil, 

melalui berbagai kegiatan menghimpun berbagai jenis simpanan atau 

tabungan dari anggota yang biasa disebut anggota dan selanjutnya 

dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha 

bagi anggota lain yang membutuhkan. Sedangkan baitul maal sebagai 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan sosial yakni 
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mendorong, menggerakkan dan menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dari 

para anggotanya yang kemudian disalurkan melalui kegiatan sosial 

membantu masyarakat yang kurang mampu (Ridwan,2018).  

Keberadaan BMT di Jepara diharapkan dapat dimanfaatkan secara 

optimal oleh masyarakat, dikandung maksud agar dapat meningkatkan taraf 

hidup melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana lazimnya 

suatu lembaga keuangan, BMT juga siap menerima penitipan uang dan 

pembiayaan kepada seluruh nasabah yang membutuhkan modal. Sesuai 

dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang 

mengembangkan konsep tanpa bunga. 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara adalah salah 

satu lembaga alternatif yang menghimpun dana langsung dari masyarakat 

dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada usaha kecil dan 

menengah yang berprinsip secara syariah di daerah Jepara dan sekitarnya. 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara mempunyai kegiatan 

yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu 

funding dan financing. Salah satu kegiatan dari financing adalah 

mudharabah dan musyarakah. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara menyediakan pembayaran pulsa all operator, BPJS 

Kesehatan, Tagihan listrik, kesuksesan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara bukan semata datang begitu saja. Kemudahan akses dalam 

menggunakan produknya menjadikan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara sebagai salah satu lembaga keuangan yang eksis di kota 
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ini, kehadiran FinTech benar-benar dianggap memudahkan transaksi yang 

dibutuhkan oleh setiap para nasabah, tetapi sebagian dari nasabah KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara melakukan transaksi secara 

manual yaitu pegawai tersebut mendatangi nasabah untuk menabung, 

sehingga kehadiran FinTech di KSPPS BMT kurang direspon baik oleh 

nasabah. 

Alasan peneliti memiliki KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara karena: 

1. KSPPS BMT Al-hikmah memiliki jaringan pelayanan anggota  ada  34 

kantor cabang tersebar  6 kabupaten di jawa tengah : Kabupaten Jepara 

17 kantor cabang, Kabupaten Kudus 3 kantor cabang, Kabupaten 

Demak 5 kantor cabang, Kabupaten Grobogan 5 kantor cabang, 

Kabupaten Kendal 3 kantor cabang dan 1 di Malang Jawa timur. 

2. BMT di Jepara yang menggunakan Pay BMT untuk nasabahnya 

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan Neni Anggraini (2019) 

menjelaskan bahwa (pertama) Peran Financial Technology dalam 

meningkatkan kinerja keuangan itu sangat penting karena FinTech sangat 

membantu pihak bank maupun nasabah dalam melakukan transaksi 

keuangan perbankan. Sehingga dalam melakukan transaksi keuangan 

menjadi lebih praktis. (kedua) Kendala yang dihadapi dalam implementasi 

Financial Technology untuk meningkatkan kinerja keuangan yaitu kendala 

pada infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Kendala pada 

infrastruktur jaringan, jaringan yang baik hanya dapat dirasakan di perkotaan 
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sedangkan di pedesaan jaringan belum terlalu baik sehingga menyebabkan 

terkendalanya penerapan FinTech, dan Amelia Martha Kumaladewi (2019) 

menyimpulkan bahwa Aplikasi Rowasia sejauh ini digunakan untuk sebatas 

penyetoran tabungan para anggota/nasabah BMT Marhamah Cabang 

Leksono Wonosobo. Namun untuk kedepannya, pihak anggota 

menginginkan peningkatan fitur-fitur dalam aplikasi FinTech yang 

digunakan. Untuk itu, pihak BMT sendiri sedang berjuang mewujudkan 

keinginan dari para anggota/nasabahnya, dengan merencanakan penciptaan 

aplikasi yang bernama Aplikasi Pay BMT di tahun 2019 ini. Aplikasi 

tersebut merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota/nasabah bisa 

menggunakannya untuk melakukan pembayaran sehari-hari menggunakan 

saldo mereka masing-masing. Walaupun begitu, untuk pembayaran setor 

tabungan tetap dilakukan oleh petugas AO/Marketing dari pihak BMT. 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis 

akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Financial 

Technology dalam meningkatkan kualiats pelayanan dan kinerja keuangan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena luasnya 

masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatasan ruang lingkup 

ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama 

dengan dititikberatkan peran Financial Technology dalam meningkatkan 
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kualitas pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara. Beberapa batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian bersifat kualitatif, sumber penelitian diantaranya pegawai dan 

nasabah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. 

2. Hasil penelitian berdasarkan perkembangan Financial Technology yang 

digunakan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara untuk 

meningkatkan kinerja keuangan kepada nasabah. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui peran 

Financial Technology di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara dengan merujuk data yang ditampilkan dalam subbab sebelumnya. 

Kemudian berdasarkan kajian hasil penelitian terdahulu maka disusun 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Financial Technology dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana perspektif anggota KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara terhadap adanya FinTech (Financial Technology)? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini 

dengan judul peran Financial Technology dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

Jepara adalah: 

1. Untuk menganalisis peran Financial Technology dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara.  

2. Untuk menganalisis tanggapan dari perspektif anggota KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara terhadap adanya FinTech 

(Financial Technology). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis 

diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang 

manajemen keuangan pada khususnya maupun masyarakat luas pada 

umumnya mengenai perkembangan FinTech.  
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan 

terutama pada perkembangan FinTech di Indonesia baik lembaga 

keuangan maupun perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai bahan informasi 

tentang implementasi FinTech pada bank serta memberikan informasi 

lebih lanjut tentang perspektif nasabah atau konsumen FinTech. Lebih 

dari itu, menjadi bahan masukan bagi para stake holder untuk terus 

berinovasi pada pemanfaatan teknologi untuk terus mengikuti 

perkembangan zaman. Serta mencapai visi dan misi agar terus 

berkembang. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Mutu dan Layanan Keuangan Syariah 

Mutu merupakan ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf 

atau derajat yang menunjukan suatu kualitas (KBBI,2020). Secara 

konseptual mutu dapat diterapkan pada barang maupun jasa, karena 

yang ditekankan dalam penerapan mutu adalah perbaikan sistem 

kualitas, bukan sekedar perbaikan kualitas barang atau jasa termasuk 

pelayanan jasa keuangan syariah. Mutu merupakan Upaya untuk 

memenuhi harapan pelanggan untuk memberikan pelayanan barang 

atau jasa yang lebih baik dan memberi kepuasan terhadap pelanggan 

(Nana Suryapermana,2016). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, layanan adalah 

membantu atau menyiapkan urusan apa-apa yang diperlukan 

seseorang dalam perihal melayani. Dalam pelayanan industri 

informasi, layanan berbentuk seperti fasilitas yang dapat digunakan 

untuk menjawab segala pertanyaan mengenai informasi, dapat 

berupa telepon atau surat (KBBI,2020). 

Pelayanan merupakan aspek yang tidak dapat diremehkan 

dalam dunia bisnis. Karena dengan pelayanan adalah awal mula 

konsumen menilai apakah akan loyal kepada pemberi layanan 
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tersebut atau tidak. Tak jarang para pebisnis mengutamakan layanan 

sebagai poin penting dalam perkembangan bisnis mereka untuk 

menarik para konsumen (Ahmad Nurul Huda dan Sri Wahyuni, 

2012). 

Maka dari itu, untuk menarik para konsumen dengan 

sebanyak-banyaknya harus mengetahui arti dari layanan itu sendiri. 

Menurut Tjiptono layanan adalah kegiatan yang dilakukan 

perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli produknya 

(Tjiptono,2004). Sedangkan menurut Purwadarminto layanan adalah 

menyediakan segala hal yang dibutuhkan orang lain 

(Purwadarminto,1996). 

Ada beberapa ciri pelayanan baik yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan (Kasmir,2013): 

1. Tersedia karyawan yang baik dan profesional khususnya yang 

berhadapan langsung dengan pelanggan. 

2. Tersedia sarana dan prasarana baik yang dapat menunjang 

kelancaran produk ke pelanggan secara cepat dan tepat.  

3. Tersedia ragam produk yang diinginkan. Dalam arti konsumen 

dapat membeli beragam produk dengan kualitas produk dan 

pelayanan yang mereka inginkan. 

4. Bertanggung jawab kepada pelanggan dari awal hingga selesai. 

5. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya 

dibandingkan dengan pihak pesaing. 
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6. Mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan dan 

mampu menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

7. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama 

dalam hal keuangan. 

8. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang 

produk yang dijual dan pengetahuan umum lainya. 

9. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan, sehingga 

pelanggan merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan 

perusahaan. 

Menurut Pranidana (2010) yang dikutip oleh Supriyadi, untuk 

peningkatan pelayanan pada internet banking adalah adanya alat 

hitung pinjaman (Loan Calculator) yang interaktif, konvertor nilai 

tukar (Exchange Rate Converter), alat hitung hipotek (Mortgage 

Calculator) pada website internet banking (Supriyadi,2014). 

Dengan adanya inovasi dan fitur tambahan pada website, 

serta teknologi untuk kemudahan akses nasabah diharapkan mampu 

meningkatkan peforma pelayanan pada suatu bank. Sehingga 

perbankan dapat mencapai target yang telah mereka canangkan. 

2.1.2. FinTech (Financial Technology) 

Menurut Patrick Schueffel dalam bukunya “The Concise 

FinTech Compendium” mengartikan FinTech adalah industri 

keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk pengelolahan 

keuangan. (Patrick Schueffel,2017) Sedangkan menurut Peraturan 
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Bank Indonesia Financial Technology adalah penggunaan teknologi 

dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, 

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada 

stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efesiensi, 

kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. 

Industri Financial Technology merupakan salah satu metode 

layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. 

Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri 

FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang 

kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses 

kepada layanan keuangan.  

Definisi FinTech seperti yang dijabarkan oleh National 

Digital Research Centre (NDRC) adalah istilah yang digunakan 

untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial yang mengacu 

pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Financial 

Technology merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi 

informasi dibidang keuangan dengan muncul berbagai model 

keuangan baru dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, 

yaitu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan 

jasa peminjaman uang. (Nofie Iman,2016) 

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam 

sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, 
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dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas 

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, 

keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan 

teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi 

konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di 

sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara 

baik dapat mengganggu sistem keuangan (Rahadi,2020) 

2.1.3. Fitur FinTech (Financial Technology) 

Inovasi yang ditawarkan FinTech sangat luas dan dalam 

berbagai segmen, baik itu B2B (Bussines to Bussines) hingga B2C 

(Bussines to Consumer). Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/12/PBI/2017 Pasal 3 Ayat 1 tentang Penyelenggara Teknologi 

Finansial, Penyelenggara FinTech dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Sistem pembayaran 

2. Pendukung pasar 

3. Manajemen investasi dan manajemen risiko 

4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal 

5. Jasa finansial lainnya.  

Industri FinTech dituntut untuk terus bersifat inovatif 

sehingga dapat berdampak baik terhadap produk, layanan, teknologi, 

serta model bisnis FinTech lainnya yang telah eksis terlebih dahulu. 

Sehingga industri FinTech terus berkembang dan menyajikan hal 
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baru dalam pengadaan produk untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan untuk mencapai kemudahan dan keamanan sehingga dapat 

dipercaya dan mencapai tujuan yang ingin dicapai sebuah perusahaan 

atau industri Finansial. 

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia tentang FinTech 

membuat persyaratan yang harus dipenuhi setiap industri FinTech. 

Syarat untuk mendirikanya adalah penyelenggara dinyatakan sebagai 

lembaga jasa keuangan, yang memiliki badan hukum berbentuk 

perseroan terbatas atau koperasi. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan pendaftaran ke pada OJK yang kemudian akan 

dilakuakan Regulatory Sandbox untuk memastikan lebih lanjut para 

penyelenggara FinTech tentang produknya memenuhi kriteria yang 

dimaksud Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 3 

Ayat 2 tentang Penyelenggara Teknologi Financial dan layak untuk 

di uji. Selanjutnya mendapatkan perizinan dan persetujuan hingga 

akhirnya dapat berjalan, tentunya dengan pemantauan dan 

pengawasan OJK. 

2.1.4. Model FinTech (Financial Technology) 

FinTech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, 

mobile Payments, dan jasa transfer keuangan menyebabkan revolusi 

dalam bisnis perbankan, dimana dengan crowdfunding dapat 

memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah. Secara garis 

besar, berikut ini peranan teknologi informasi yaitu sebagai berikut: 
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(i) Teknologi informasi menggantikan peran manusia, dalam hal ini 

teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu aktifitas atau 

proses; (ii) Teknologi memperkuat peran manusia, yaitu dengan 

menyajikan informasi terhadap suatu proses; (iii) Teknologi 

informasi dalam merestrukturisasi terhadap peran manusia, dalam hal 

ini teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan 

terhadap sekumpulan proses (Wibowo & Krisnadi. 2016). Mayoritas 

perusahaan yang berani melakukan investasi yang sangat tinggi di 

bidang teknologi informasi. Alasannya yaitu karena adanya 

kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi 

kompetitif, mengurangi biaya, meningkatkan fleksibilitas, dan 

tanggapan (Kadir,2014). 

2.1.5. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech) 

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah 

berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok 

(Siregar, 2016), yaitu: 

1. Payment Channel/System  

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi 

menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat 

pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan 

e-money. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran 

elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat 
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dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (blockchain) 

seperti Bitcoin. 

2. Digital Banking 

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan 

teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. 

Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan 

elektronik seperti ATM, EDC, internet banking, mobile banking, 

SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, 

beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa 

kantor (branchless banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama 

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan 

Inklusif (Laku Pandai) yang utamanya ditujukan kepada 

masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. 

3. Online/Digital Insurance 

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan 

memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi 

telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk 

asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim.Di 

samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa 

perbandingan premi (digital consultant) dan juga keagenan 

(digital marketer) asuransi melalui website atau mobile 

application. 
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4. P2P Lending 

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan 

yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan 

antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang 

bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya 

menggunakan website. 

5. Crowdfunding 

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau 

teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. 

2.1.6. Peran FinTech (Financial Technology) 

Financial Technology dengan layanan keuangan seperti 

crowdfunding, mobile Payments, dan jasa transfer uang 

menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, 

bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari 

orang yang belum pernah ditemui sekalipun FinTech juga 

memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa 

pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs mata uang, 

sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari 

Indonesia dengan mudahnya, FinTech juga memiliki peran penting 

dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya 

(Irma Muzdalifa, dkk, 2018):  

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana 

saja  
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2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung 

untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil 

yang baru dibangun.  

Secara global, industri Financial Technology terus 

berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan 

startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. 

Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga 

menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia (Irma Muzdalifa, 

dkk, 2018). 

2.1.7. Manfaat FinTech (Financial Technology)  

Keberadaan Financial Technology memberikan pengaruh 

terhadap gaya hidup masyarakat ekonomi Indonesia. Perpaduan 

efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat 

pada umumnya. Financial Technology membantu pertumbuhan di 

bidang startup teknologi yang sedang menjamur di tanah air. Hal ini 

tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan 

lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan mendatangkan 

manfaat lainnya yaitu peningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

ekonomi secara makro, dimana daya jelajah yang ditawarkan oleh 

inovasi FinTech akan meningkatkan penjualan E-Commerce. 

FinTech merupakan inovasi dalam sistem layanan keuangan yang 

memberikan berbagai keuntungan, ada beberapa alasan dalam mendukung 

keberadaan Fin-Tech sebagai berikut (Rahardi,2020):  
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1. Unbundling: Secara historis, lembaga keuangan berfungsi sebagai 

toko serba ada menyediakan kebutuhan keuangan nasabah. 

Semakin banyak kebutuhan nasabah yang dapat dilayani oleh 

perbankan, akan membuat nasabah menjadi nyaman. 

2. Menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih 

inovatif: Startup FinTech memiliki peluang untuk menciptakan 

produk dan layanan yang lebih baik dari yang sudah ada 

sebelumnya.  

3. Merubah pengalaman pelanggan menjadi lebih baik: Lembaga 

keuangan tradisional perlu melakukan perubahan untuk 

mempertahankan nasabah untuk menjadi loyal. Salah satunya 

dengan menggunakan FinTech sebagai terobosan baru dalam 

memberikan pelayanan. Belajar dari pengalaman nasabah terdahulu 

akan memberikan inovasi dalam penciptaan FinTech.  

4. Menawarkan harga yang lebih baik: Perusahaan FinTech 

memberikan harga yang lebih baik dibandingkan perbankan 

konvensional dan memberikan harga yang lebih menarik.  

5. Menargetkan pasar yang tidak terlayani: Banyak startup FinTech 

berharap tidak hanya untuk membangun bisnis yang melayani 

pasar yang kurang terlayani tetapi juga untuk memanfaatkannya 

sebagai pijakan untuk ekspansi selanjutnya ke pasar lain atau 

menarik ke pasar awal mereka.  
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6. Menggunakan solusi inovatif: Berkat penggunaan teknologi 

canggih dan proses pembelajaran, perusahaan FinTech dapat 

memberikan layanan menarik ke berbagai segmen pasar. 

2.1.8. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology 

Kelebihan dan kekurangan Financial Technology (Neni 

Anggraini, 2019) sebagai berikut: 

1. Kelebihan Financial Technology 

a. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani 

oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya 

peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri 

perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah 

tertentu.  

b. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan 

tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif 

pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.  

2. Kekurangan Financial Technology 

a. Financial Technology merupakan pihak yang tidak memiliki 

lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam 

menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika 

dibandingkan dengan bank.  

b. Ada sebagian perusahaan Financial Technology belum 

memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam 
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menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas 

produknya. 

2.1.9. Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan sehingga definisi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Kata kualitas mengandung banyak 

definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikannya secara 

berlainan seperti kesesuaian degan persyaratan atau tuntutan, 

kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari 

kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggang, melakukan 

segala sesuatu yang membahagiakan (Wibowo, 2016). 

Jadi kualitas adalah karakteristik produk atau jasa yang dimiliki 

suatu perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan agar tercapai 

kepuasan pelanggan sepenuhnya. Tetapi dari beberapa definisi yang 

dapatkita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara 

penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut (Kotler, 

2002):  

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan 

pelanggan   

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan  



25 

 

 
 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

2.1.10. Prinsip-Prinsip Kualitas  

Dalam rangka untuk menciptakan kepuasan kepada 

masyarakat, setiap organisasi harus memiliki prinsip–prinsip yang 

mengarah kepada penyempurnaan kualitas organisasi. Berikut ini 

dipaparkan 6 enam prinsip yang tepat untuk melaksanakan 

penyempurnaan kualitas Wolkins, yakni:  

a. Kepemimpinan. Strategi kualitas organisasi harus merupakan 

inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen 

puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam 

upaya peningkatan kualitas kinerja.  

b. Pendidikan. Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer 

puncak sampai karyawan operasional, wajib mendapatkan 

pendidikan mengenai kualitas.  

c. Perencanaan Strategi. Proses perencanaan strategi harus 

mencangkup pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan 

dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan 

misinya. 

d. Review. Proses review merupakan satu–satunya alat yang paling 

efektif bagimanajemen untuk mengubah perilaku organisasi. 

Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya 

perhatian terus menerus terhadap upaya sasaran–sasaran kualitas.  
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e. Komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi 

dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan 

karyawan, pelanggan, maupun stakeholder lainnya.  

f. Total Human Reward. Reward dan Recognition merupakan aspek 

rusial dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan 

berprestasi pelu diberi imbalan danprestasinya harus diakui. 

Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga, 

dan rasa memiliki sense of belonging setiap anggota organisasi 

dapat meningkat yang pada akhirnya berkontribusi pada 

peningkatan produktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan, 

serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

2.1.11. Pelayanan  

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan mengandung arti suatu 

usaha melayani kebutuhan orang lain (Daryanto dan Ismanto 

Setyabudi, 2014) 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan 

kepada konsumen atau nasabah yang dilayani, yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sejalan dengan pengertian 

tersebut, dapat dijabarkan karakteristik dari suatu pelayanan sebagai 

berikut:  
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a. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat 

berlawanan sifatnya dengan barang jadi.  

b. Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan 

merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.  

c. Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam 

waktu dan tempat bersamaan.  

Karakteristik tersebut dapat diwujudkan sebagai dasar pemberian 

pelayanan terbaik bagi nasabah. Pengertian lebih luas disampaikan 

Daviddow dan Uttal bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang 

mempertinggi kepuasaan pelanggan (Ikatan Bankir Indonesia,2014) 

2.1.12. Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha 

formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiesi 

dan efektivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode 

waktu tertentu dan sebagai tanggung jawab manajemen kepada para 

pemangku kepentingan. Kinerja keuangan tersebut dapat dilihat 

melalui Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah indeks, yang, 

mempunyai, hubungan, relevan, dan, signifikan antara, dua, angka, 

dalam, pos-pos, laporan, keuangan, dengan, membandingkan angka-

angka, tersebut, dalam, satu, periode, untuk, membantu, 

mengevaluasi suatu, laporan, keuangan. Menurut Sutrisno (2000), 
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jenis rasio menurut tujuan penggunaaan rasio adalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio, yang, digunakan, untuk, 

mengukur efektivitas, manajemen, secara, keseluruhan, yang, 

ditujukan, oleh, besar kecilnya, tingkat, keuntungan, yang, diperoleh, 

dalam, hubungannya, dengan, penjualan, maupun, investasi. 

Semakin, baik, rasio, profitabilitas, semakin baik suatu perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan. Rasio, ini merupakan, rasio, yang, 

sangat, diperhatikan, karena, berkaitan, erat, dengan kelangsungan, 

hidup, perusahaaan. Rasio yang digunakan untuk menentukan tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan adalah antara lain sebagai berikut : 

Gross Profit Margin. Gross profit margin merupakan, 

perbandingan, penjualan, bersih dikurangi, harga, pokok, penjualan, 

dengan, penjualan, bersih, atau rasio, antara, laba, kotor, dengan, 

penjualan, bersih, (Martono dan Harjito, 2007)  

a. Net Profit Margin. Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih 

merupakan, keuntungan penjualan, setelah, menghitung, seluruh, 

biaya, dan, pajak, penghasilan (Harjito dan Martono, 2007).  

b. Return of Asset (ROA). Return of Assets (ROA) atau yang, 

disebut, dengan, rentibilitas ekonomis, merupakan, ukuran, 

kemampuan, perusahaan, dalam menghasilkan, laba, dengan, 
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semua, aktiva, yang, dimiliki, perusahaan (Harjito dan Martono, 

2007). 

c. Return of Investment (ROI). Return of Investment (ROI) 

merupakan, rasio, yang, membandingkan laba, setelah, pajak, 

dengan, total, aktiva, (Harjito dan Martono, 2007).  

d. Return of Equity (ROE). Return of Equity (ROE) atau yang biasa 

disebut, Rentibilitas, Modal Sendiri, merupakan, rasio, yang, 

digunakan, untuk, mengukur, seberapa banyak, keuntungan, 

pemilik, modal, sendiri (Harjito dan Martono, 2007). 

2. Leverage ratio 

Leverage ratio atau rasio solvabilitas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka pendek perusahaan 

dengan dibiayai melalui hutang. Perusahaan yang memiliki kekayaan 

atau aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya 

disebut perusahaan yang solvable. Perusahaan yang solvable belum 

tentu likuid demikian juga sebaliknya. 

Menurut Martono dan Harjito (2007), terdapat 2 macam rasio 

yang digunakan untuk menentukan tingkat solvabilitas suatu 

perusahaan adalah antara lain sebagai berikut :  

a. Debt Ratio (Rasio Hutang). Debt Ratio merupakan, rasio, antara, 

total, hutang, (total debt) dengan total, aset, (total assets) yang, 

dinyatakan, dalam, presentase, (Martono dan Harjito, 2007). 
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Rasio, hutang, digunakan, untuk, mengukur prosentase, besarnya, 

dana, yang, bersifat, dari ,hutang. Hutang, yang dimaksud, 

adalah, semua, hutang, yang, dimiliki, perusahaan, baik, yang, 

berjangka, pendek, maupun, yang, berjangka, panjang (Harjito 

dan Martono, 2007)..  

b. Total Debt to Equity Ratio. Total Debt to Equity Ratio 

merupakan, perbandingan, total, hutang yang, dimiliki, 

perusahaan, dengan, modal, sendiri, atau, ekuitas (Martono dan 

Harjito, 2007). Rasio, ini, digunakan, untuk, mengetaui jumlah, 

dana, yang, disediakan, peminjam, (kreditor) dengan, pemilik 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio, ini, berfungsi, untuk, 

mengetahui setiap, rupiah, modal, sendiri, yang, dijadikan, 

jaminan, hutang (Kasmir, 2008). 

3. Liquidity Ratio  

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu. Rasio yang digunakan untuk 

menentukan tingkat likuiditas suatu perusahaan adalah antara lain 

sebagai berikut :  

a. Current Ratio. Current Ratio adalah rasio, yang, digunakan, 

untuk, mengetahui kemampuan, perusahaan, untuk, membayar, 

utang, yang, segera, harus dipenuhi, dengan, aktiva, lancar 

(Munawir, 2000). Aktiva lancar tersebut, meliputi kas, piutang 
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dagang, efek, persediaan, dan aktiva lancar, lainnya. Sedangkan, 

hutang, jangka, pendeknya, meliputi, hutang dagang, hutang, 

wesel, hutang, bank, hutang, gaji dan hutang lainnya, yang, 

harus, segera, dibayar (Sutrisno, 2000).  

b. Cash Ratio. Cash Ratio adalah rasio, yang digunakan, untuk, 

mengetahui kemampuan, perusahaan, dalam, membayar, utang, 

yang, segera, dipenuhi, dengan, kas, yang, tersedia, dalam, 

perusahaan serta efek yang, dapat, segera, diuangkan (Riyanto, 

1995)  

c. Quick Ratio (Acid Test Ratio). Quick ratio adalah rasio, yang, 

digunakan, untuk, mengetahui kemampuan, perusahaan, dalam, 

membayar, utang, yang, harus dipenuhi, dengan, aktiva, lancar, 

yang, lebih, likuid (quick assets). Setiap utang lancar Rp 1,- 

dijamin oleh quick ratio assets Rp 1,- (Riyanto, 1995) 

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta 

informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 Imanuel Adhitya 

Wulanata 

Chrismastianto 

(2017) 

Deskriptif 

kualitatif, 

Analisis 

SWOT 

Teknologi finansial tersebut memiliki 

tingkat efektivitas yang baik untuk 

meningkatkan kualitas layanan 

perbankan di Indonesia, sehingga pihak 

manajemen perbankan dapat 
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No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil 

mengimplementasikannya untuk 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia, khususnya bagi masyarakat 

yang tinggal di daerah 3T (Terdepan, 

Terluar, dan Terpencil). 

2 Ridwan Muchlis 

(2018) 

Kualitatif, 

Analisis 

SWOT 

FinTech telah dan akan membantu 

bank syariah dalam kecepatan dan 

akurasi dalam memproses data operasi 

bisnis dan pemasaran produk. Proses 

pembiayaan bank syariah selama ini 

masih banyak yang dilakukan secara 

manual, dengan keterbatasan skill SDM 

dan masih manualnya proses 

pembiayaan ini membuat waktu yang 

dibutuhkan selama lama dan kurang 

efisien. Berdasarkan analisis SWOT 

pada FinTech pembiayaan pada 

perbankan syariah diketahui bahwa 

perkembangan product development 

akan semakin baik, dimana FinTech 

akan selalu dapat mengikuti 

perkembangan yang ada dan mudah 

untuk disesuaikan, sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan nasabah. 

Pada akhirnya kehadiran FinTech 

pembiayaan ini akan dapat 

meningkatkan portfolio pembiayaan 

perbankan syariah secara nasional. 

3 Ratnawaty 

Marginingsih 

(2018) 

Deskriptif 

kualitatif, 

Analisis 

SWOT 

Berdasarkan analisis SWOT yang telah 

dilakukan maka analisis kekuatan 

(Strenghs), kelemahan (Weakness), 

peluang (Opportunity), dan ancaman 

(Threats) pada teknologi finansial 

dapat disimpulkan bahwa cepatnya 

perkembangan teknologi digital telah 

memberi dampak yang sangat besar 

terhadap pertumbuhan industri FinTech 

yang masuk ke sector pembiayaan dan 
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No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil 

hal ini tidak dapat dihindari. Penguatan 

infrastruktur yang semakin memadai 

mampu mendorong penyedia jasa 

teknologi financial berkolaborasi dan 

bersinergi dengan industry keuangan 

lainnya, sehingga mampu saling 

mengisi dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan inklusi keuangan 

nasional. Inovasi-inovasi FinTech 

dapat menjangkau masyarakat yang 

seringkali tidak dapat digapai oleh bank 

konvensional, namun masyarakat juga 

perlu dilindungi terhadap produk 

keuangan bodong yang merugikan 

karena penggunaan layanan FinTech. 

Pengawasan terhadap FinTech 

dilakukan oleh Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

terus mendukung dan mengawal 

operasional FinTech karena dapat 

memberi pengaruh positif bagi 

perekonomian secara makro. 

4 Neni Anggraini 

(2019) 

Deskriptif 

kualitatif 

1.Peran finansial teknologi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan itu 

sangat penting karena FinTech 

sangat membantu pihak bank 

maupun nasabah dalam melakukan 

transaksi keuangan perbankan. 

Sehingga dalam melakukan transaksi 

keuangan menjadi lebih praktis.  

2.Kendala yang dihadapi dalam 

implementasi finansial teknologi 

untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan yaitu kendala pada 

infrastruktur dan sumber daya 

manusia (SDM). Kendala pada 

infrastruktur jaringan, jaringan yang 
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No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil 

baik hanya dapat dirasakan di 

perkotaan sedangkan di pedesaan 

jaringan belum terlalu baik sehingga 

menyebabkan terkendalanya 

penerapan FinTech.  

5 Amelia Martha 

Kumaladewi 

(2019) 

Deskriptif 

kualitatif 

Aplikasi Rowasia sejauh ini digunakan 

untuk sebatas penyetoran tabungan 

para anggota/nasabah BMT Marhamah 

Cabang Leksono Wonosobo. Namun 

untuk kedepannya, pihak anggota/ 

nasabah menginginkan peningkatan 

fitur-fitur dalam aplikasi FinTech yang 

digunakan. Untuk itu, pihak BMT 

sendiri sedang berjuang mewujudkan 

keinginan dari para anggota/ 

nasabahnya, dengan merencanakan 

penciptaan aplikasi yang bernama 

Aplikasi Pay BMT di tahun 2019 ini. 

Aplikasi tersebut merupakan aplikasi 

dua arah sehingga anggota/nasabah 

bisa menggunakannya untuk 

melakukan pembayaran sehari-hari 

menggunakan saldo mereka masing-

masing. Walaupun begitu, untuk 

pembayaran setor tabungan tetap 

dilakukan oleh petugas AO / Marketing 

dari pihak BMT. 

6. Helmi 

Muhammad, 

Niki Puspita 

Sari, 2020 

Kualitatif, 

Metode 

analisis data 

penelitian 

ini adalah 

Analytical 

Network 

Process 

(ANP) 

dengan 

pendekatan 

struktur 

jaringan 

Perkembangan industri FinTech yang 

semakin meningkat menawarkan 

berbagai inovasi layanan keuangan 

seperti dalam 

industri perbankan dan lembaga 

keuangan yang sudah ada. 

Peran dan fungsinya semakin penting 

dalam sector keuangan karena nilai 

tambah yang diberikan terutama 

inovasi teknologi informasi sehingga 

perbankan syariah harus merespon 



35 

 

 
 

No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil 

Benefit, 

Opportunity

, Cost and 

Risk 

(BOCR) 

dengan baik dari beberapa aspek. Dari 

aspek benefit diketahui bahwa faktor 

prioritas adalah hemat biaya 

operasional dan pemasaran melalui 

kolaborasi dengan FinTech. 

Aspek opportunity antara lain bahwa 

FinTech merupakan peluang 

mempromosikan perbankan syariah 

sebagai lembaga keuangan inklusif 

yang menyediakan layanan keuangan 

kepada masyarakat. Faktor prioritas 

dari aspek cost adalah infrastruktur 

pendukung FinTech mengandung biaya 

tinggi sehingga diperlukan persiapan 

yang matang. Aspek pangsa pasar 

menjadi faktor risk serius bagi 

perbankan syariah. Tergerusnya pangsa 

pasar perbankan syariah oleh industry 

FinTech menjadi ancaman serius 

apabila perbankan syariah 

mengabaikan strategi yang tepat. 

Namun, secara umum keberadaan  

 

2.3. Alur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Latar belakang 

pemikiran peneliti adalah ingin menganalisis peran Financial Technology dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. Kemudian merumuskan masalah dalam 

mengenalisis sejauh mana peran Financial Technology dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

di Kabupaten Jepara, berdasarkan penelusuran pustaka dan studi terdahulu. 

Merumuskan metode penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat 

menghasilkan jawaban yang tepat dari permasalahan yang ada. Pengumpulan data 
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dilakukan dengan dua cara yaitu data primer maupun data sekunder didapat dari 

referensi jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan data-data dari instansi terkait. 

Data-data yang diperoleh diolah kemudian dianalisa, berdasarkan hasil 

analisa dapat ditarik kesimpulan penelitian ini untuk diberi saran atau 

rekomendasi. Tahapan penelitian secara ringkas digambarkan sebagaimana 

Gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Sekunder 

 Data nasabah pengguna 

fintech 

 Data tingkat kepuasan 

nasabah menggunakan 

fintech 

Pengumpulan Data 

 

Data Primer 

 Wawancara dengan Responden 

terkait peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas 

pelayanan pada KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Analisis Data 

1. Bagaimana peran Financial Technology dalam meningkatkan kinerja 

keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Bagaimana perspektif nasabah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara terhadap adanya Fintech ( Financial Technology)? 

 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Gambar 2.1. Alur Penelitian 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Data 

Jenis penelitian yang peniliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan sumber 

data yang diperoleh dari lapangan (Simanjuntak dan Sosrodiharjo, 2014). 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang pelaku yang diamati (Sugiyono, 2015). Pendekatan kualitatif 

merupakan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk menafsirkan 

fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian kualitatif tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik, melainkan dari data-data yang diperoleh di 

lapangan kemudian di analisis dan diinterpretasikan (Anggito dkk, 2018). 

Berbagai uraian diatas dapat disimpulkan pendekatan penelitian yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena peneliti tidak 

menggunakan angka-angka maupun prosedur statistik seperti pada analisis 

data kuantitatif. 

 

3.2. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Menurut Hasan (2002) data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari 

sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;  

a. Catatan hasil wawancara.  

b. Hasil observasi lapangan.  

c. Data-data mengenai informan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 

(Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi 

primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian 

terdahulu, buku, dan lain sebagainya. 

 

3.3. Obyek Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif objek penelitian adalah teks. Menurut 

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2014:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat Lofland 

dan Lofland, Moleong juga mengatakan jika kata-kata dan tindakan orang-
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orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, yang 

berupa catatan atau rekaman, video dan foto atau film (Moleong, 2014:157).  

Dalam penelitian kualitatif ini data penelitian berupa hasil 

wawancara, Hasil observasi lapangan dan Data-data mengenai peran 

Financial Technology dalam meningkatkan kinerja keuangan pada KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumen, dan kepustakaan.  

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan 

tentang diri sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 

atau keyakinan pribadi (Sugiyono,2015) Wawancara ini bisa dilakukan 

secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung (face to 

face) maupun dengan menggunakan telepon. Teknik wawancara yang 

digunakan peneliti dilapangan yaitu menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur karena beberapa kendala pada informan. Pemilihan teknik 
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wawancara tidak terstruktur ini untuk menghindari ketidaknyamanan 

informan.  

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) 

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, 

sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam 

teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat 

penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode 

pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana peran Financial 

Technology dalam meningkatkan kinerja keuangan pada KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. 

3. Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:326). Dokumen 
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yang digunakan pada penelitian ini menggunakan foto bukti peran 

Financial Technology dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa 

adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti 

yang terkandung dibalik tampak (interpretif) (Andi Mappiare,2009). Analisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis 

deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang di dapat mengenai 

peran Financial Technology dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan 

kinerja keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara.  

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan 

mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan 

langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (1998), diantaranya sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1.  

Teknik Analisis Data 

 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. 

2. Reduksi data  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan 

akhir dan di verifikasi.  

3. Penyajian data  

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah 

direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label 

atau lainnya. 

 

Pengumpulan data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Penarikan 

Kesimpulan/ 

verifikasi  
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4. Penarikan kesimpulan (verifikasi)  

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih 

dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. 

3.6. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menetapkan keabsahan (trustworthiness) pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria 

yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) (Moleong, 2009:324) Penelitian ini menggunakan dua 

kriteria yaitu derajat kepercayaan dan kepastian.  

1. Derajat Kepercayaan 

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan 

(credibility) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data 

yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. 

a. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis yang konstan atau interatif. Ketentuan pengamatan 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. 
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b. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Triangulasi dalam pengujian ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.  

1) Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber.  

2) Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

3) Triangulasi Waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada nara 

sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberi data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu informan dan 
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teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti 

memperoleh data mengenai fokus penelitian dengan mewawancarai 

beberapa pegawai BMT dan anggota BMT. 

 

i. Memperpanjang Pengamatan  

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang 

pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk hubungan semakin akrab. Dalam perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih 

mendalam sUpaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. 

Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh 

data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti 

melakukan crossheck di lokasi penelitian. 

ii. Kepastian 

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut 

nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi 

kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif 

atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Pengalaman seseorang 

itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah 

dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas dan subjektivitas suatu hal 
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bergantung pada seseorang. Dalam criteria kepastian, teknik 

pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci. Uraian rinci (thick 

description) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang 

konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil 

penelitiannya sehingga urainnya itu dilakukan seteliti dan secermat 

mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian 

diselenggarakan. Uraian mengungkapkan secara khusus mengenai apa 

yang dibutuhkan pembaca. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara yang berdiri 4 april 1997  belum 

berbadan hukum modal awal 4.500.000. Tahun 1998 berbadan hukum  

koperasi serba usaha. Tahun 2011  perubahan anggaran dasar  menjadi 

KJKS. Tahun 2014 perubahan anggaran dasar menjadi koperasi tingkat 

propinsi jawa tengah. Tahun 2016 perubahan anggaran dasar menjadi 

KSPPS. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara yang beralamat di Jalan 

Bangsri – Jepara. KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara memiliki cabang 

terdiri dari Jepara 17 unit, dengan motto, visi dan misi sebagai berikut: 

1. Motto  

Menebar manfaat menuju yang terbaik 

2. VISI 

Menjadi lembaga keuangan islami, profesional, terbaik dan 

mensejahterakan anggota. 

3. MISI 

a. Menjadikan seluruh jajaran pengurus , pengelola menjadi muslim yang 

baik dan berkomitmen terhadap islam. 

b. Melakukan proses pemberdayaan anggota 
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c. Membangun budaya lembaga yang islami 

d. Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermu’amalah. 

e. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota. 

f. Mengembangkan manajemen dan sdm lembaga. 

g. Memperkokoh jaringan kerja. 

4.1.2. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

Sumber : Profil Perusahaan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

 

Gambar 4.1 

Struktur organisasi KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 
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4.1.3. Mekanisme Pelaksanaan Layanan Jasa KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara dengan Metode FinTech  

Pelayanan merupakan hal penting bagi KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara untuk memberikan kepuasan terhadap 

anggota, sesuai dengan ketentuan islam dan terwujudnya hasanah dalam 

setiap aktifitas nasabah dalam menggunakan layanan KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara. Di zaman milenial, KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara terus maju untuk mengikuti mobilitas 

yang dialami masyarakat dalam segala aktifitasnya, oleh karena itu KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara memberikan pelayanan Pay 

BMT guna mempermudah segala transaksi anggotanya tanpa harus 

mengantri di kantor cabang. Mekanisme dalam pemanfaatan Pay BMT 

adalah anggota perlu memiliki atau membuka rekening KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara.  

 

4.1.4. Produk-produk KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

Produk layanan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

diantaranya: 

1. Simpanan 

a. Simpanan sirela 

b. Simpanan sisuka 

c. Simpanan pendidikan 

d. Simpanan beasiswa 
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e. Siberlian 

2. Pembiayaan 

a. Murobahah 

b. Musyarokah, mudharobah 

c. Rohn 

d. Ijaroh 

e. Musyarokah mutanaqisoh 

3. Baitul mal 

a. Santunan yatim dan dhuafa’ 

b. Pemberdayaan 

c. Wakaf tunai 

d. Sumbangan sarana ibadah 

e. Layanan umum ambulan emergensi. 

f. Dakwah dan pendidikan. 

g. Layanan kesehatan. 

h. Produk baitul mall 

i. Infaq 

j. Shodaqoh 

k. Zakat 

l. Wakaf tunai 
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4.1. Finansial Teknologi di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara menggunakan produk 

finansial teknologi dalam bentuk Pay BMT yang digunakan untuk TOP Up, 

Transfer maupun pembayaran dengan system online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Model aplikasi FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Jepara 

4.2. Deskripsi Responden 

Untuk melakukan penelitian tentang peran finansial teknologi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta Jepara, maka peneliti mengumpulkan data dengan 

melakukan wawancara langsung ke objek penelitian. Sebagai responden ada 

Anna sebagai Teller/cabang Guyangan, Laila ulfiana/teller/cabang ngabul 

beberapa anggota. Sholeh Taufiq/penanggung jawab/cabang ngabul, Ali 

Mustajib /marketing funding/cabang ngabul, Jafar/audit/cabang ngabul, 
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Raga/staf audit/kantor pusat Mlonggo, Bapak Jamaludin Malik/manajer 

cabang/cabang Bangsri, Senawi/manajer cabang/kantor pusat cabang, Iqbal 

maulana /CS/cabang bangsri, Suci/teller/ cabang bangsri, Bahrudin/CS/ 

Kantor pusat Mlonggo, Sa’dul Kholqi/Marketing Founding/ Cabang 

Kembang, Zam-zam/Manager cabang/ cabang kembang, Intan/CS/ cabang 

kembang, Irfan/CS/ cabang kembang, Evi/Teller/ cabang Batealit, Wawan 

Wayudi/Manager cabang/ cabang Batealit, idun/Marketing funding / cabang 

Batealit, Azizah/teller / Cabang Pecangaan. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan dan Kinerja Keuangan. 

Finansial teknologi merupakan sebuah inovasi didalam bidang jasa 

keuangan, inovasi yang ditawarkan FinTech sangat luas dalam berbagai 

segmen, baik itu B2B (Business to Business) hingga B2C (Business dan 

Consumer). Finansial teknologi mempengaruhi kebiasaan transaksi 

masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif oleh karena itu FinTech pun 

sangat membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses 

terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Saat ini 

finansial teknologi sudah merambah ke dunia Perbankan baik itu 

konvensional ataupun syariah. Salah satunya pada BMT yang sudah 

bekerjasama dengan perusahaan start up yaitu perusahaan yang baru saja 

didirikan yang sedang berada dalam fase pengembangan dan penelitian 

untuk menemukan pasar yang tepat. Finansial teknologi pada KSPPS BMT 
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Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara salah satunya yaitu Pay BMT yang 

mana memberikan pelayanan berupa PPOB (Payment Point Online Bank). 

Untuk lebih mengetahui peran finansial teknologi dalam meningkatkan 

kualiats pelayanan dan kinerja keuangan maka peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan kepada informan penelitian yaitu karyawan dari 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara sebagai berikut:  

Apa saja teknologi FinTech yang digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara? 

“Pay BMT (transaksi), AL-Hikmah Mobile (pengecekan data 

nasabah), (Jafar,2021) 

 

 

“Al-hikmah mobile (internal dan eksternal) marketing mobile, cek 

buku tabungan, cek transaksi, cek pinjaman (mengangsur untuk 

transaksi)” (Ali Mustajib, 2021) 

 

“Launching Pay BMT (meningkatkan pelayanan) antar bank, listrik, 

PDAM, bisa transfer rekening BMT. untuk menjaga keamanan 

simpanan nasabah” (Sholeh Taufiq, 2021) 

 

“Pay BMT, WA mobile (simpanan & Angsuran)” (Laila ulfiana, 2021) 

 

Selanjutnya dari pakar teknologi FinTech menjelaskan bahwa:  

  

“Untuk FinTech secara umum biasanya didefinisikan sebagai pinjaman 

non bank yang menggunakan teknologi informasi sekarang atau digital 

banking. Kalau FinTech itu biasanya lebih ke pinjaman online. Kalau 

untuk FinTech dalam hal kaitannya dengan perannya dalam 

meningkatkan kinerja keuangan, ini lebih ke digitalisasi layanan 

perbankan. Semua perbankan dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi sehingga bank-bank yang semula hanya melakukan 

pelayanan secara online harus mengikuti perkembangan dan 

memberikan layanan digitalisasi. Hal ini merupakan trend yang tidak 

bisa ditolak untuk industry perbankan. Digitalisasinya tidak bisa 

ditolak” (Muharsito, 2021) 
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Apa saja upaya yang dilakukan BMT dalam meningkatkan kinerja 

keuangan?  

“Upaya yang kami (Pihak BMT) lakukan yaitu kami melakukan 

sosialisasi tentang produk-produk kami dan kami juga 

mensosialisasikan tentang FinTech kepada anggota, contohnya seperti 

Pay BMT. Kemudian kami selalu meng-upgrade FinTech mengikuti 

perkembangan teknologi dan juga menampung saran-saran dari para 

anggota serta dari segi internal kualitas SDM nya lebih kita tingkatkan 

lagi” (Sholeh Taufiq,2021). 

 

“Mempercepat, tidak 2 kali rekap (langsung controlling melalui 

aplikasi) serta Jelas dengan adanya aplikasi nasabah semakin percaya 

dan puas” (Ali Mustajib, 2021) 

 

Selanjutnya dari pakar teknologi FinTech menjelaskan bahwa:  

 

“Untuk ranah BMT, bisa kearah pinjaman atau menabung, bisa dipakai 

untuk layanan yang sifatnya dasar saja, untuk layanan yang rumit atau 

perlu banyak pertimbangan, lebih baik untuk melakukan transaksi 

secara offline. Karena untuk anggota (nasabah) BMT itu sendiri tidak 

semuanya memahami, dikarenakan ada tingkat pendidikan, usia, dll. 

Kemudian untuk kaitannya dengan kredit itu mungkin akan lebih sulit 

apabila dilakukan secara online. Ini tentunya berbeda dengan layanan 

pinjaman online dengan kemudahan meminjam secara online, namun 

pinjaman online bunga nya cukup tinggi Untuk kalangan ini, FinTech 

yang mudah diterima lebih ke layanan informasi, layanan transfer, 

layanan pembayaran, layanan untuk pengecekan saldo, dll. (layanan-

layanan dasar). (Muharsito, 2021). 

 

Dari hasil wawancara kepada informan diatas, Upaya yang dilakukan 

BMT dalam meningkatkan kinerja keuangan yaitu dengan cara lebih 

meningkatkan kualitas SDM pada BMT tersebut, serta selalu mengupgrade 

FinTech yang ada pada BMT dengan mengikuti perkembangan teknologi. 

Bank juga mensosialisasikan FinTech kepada anggota contohnya seperti Pay 

BMT yang merupakan pelayanan berupa Payment Point Online Bank 

(PPOB). Upaya lainnya yang dilakukan Bank dalam meningkatkan kinerja 
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keuangan yaitu dengan cara menerima segala bentuk keluhan dan saran-

saran dari para anggota 

Bagaimana peran FinTech dalam meningkatkan kinerja keuangan?  

“Tentu saja FinTech sangat berperan terhadap peningkatan kinerjam 

kuangan yang kami (pihak BMT) berikan kepada anggota karena 

dengan adanya FinTech ini kami (pihak BMT) dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan lebih maksimal lagi dari sebelumnya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas, maka peran 

dari FinTech dalam meningkatkan pelayanan sangat penting karena dapat 

membantu pihak BMT dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dari 

sebelumnya.  

Apakah BMT sudah memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

anggota dengan adanya FinTech?  

“Sudah, diantaranya Pay BMT, WA mobile (simpanan & Angsuran)” 

(Laila ulfiana,2021) 

 

“Iya, melalui Launching Pay BMT (meningkatkan pelayanan) antar 

bank, listrik, PDAM, bisa transfer rekening BMT. untuk menjaga 

keamanan simpanan nasabah” (Sholeh Taufik, 2021) 

 

“Sudah, seperti Al-hikmah mobile (internal dan eksternal) marketing 

mobile, cek buku tabungan, cek transaksi, cek pinjaman (mengangsur 

untuk transaksi)” (Ali Mustajib, 2021) 

 

“Iya sudah, kami (pihak BMT) sudah memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada anggota, salah satunya melalui FinTech itu sendiri 

yang mana sebelum adanya FinTech pelayanan kami (pihak BMT) 

masih belum maksimal diantaranya yaitu karena keterbatasan waktu 

dan tempat, setelah adanya FinTech kami dapat memberikan 

pelayanan yang lebih maksimal karena transaksi yang dilakukan 

anggota dapat dilakukan dari mana saja mereka berada tanpa harus 

datang langsung ke BMT.” (Raga, 2021) 
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Dari hasil wawancara kepada informan diatas, pihak BMT sudah 

memberikan pelayanan secara maksimal kepada anggota salah satunya yaitu 

melalui FinTech yang membuat transaksi antara BMT dan anggota lebih 

mudah dan praktis karena anggota bisa melakukan transaksi dimanapun 

mereka berada tanpa harus datang langsung ke BMT 

Apakah pelayanan dari BMT menjadi lebih efektif setelah adanya 

FinTech?  

 

“Iya, meningkatkan kinerja marketing, setoran menggunakan barkode” 

(Raga,2021) 

 

“ya nasabah merasa puas, hubungan dengan keamanan dalam 

mempercayakan keuangan” (Jamaludin Malik,2021) 

 

“Ya nasabah puas” (Senawi,2021) 

 

“Nasabah suka dan puas, tidak perlu kelokasi langsung, cuman 

terkadang transaksi pending karena masalah server” (M. Iqbal 

maulana, 2021) 

 

“Kepuasan tergantung pada siapa yang menggunakan FinTech atau 

tergantung faktor usia” (Suci,2021) 

 

“Iya, karena dengan adanya FinTech tentu saja pelayanan yang kita 

berikan pada anggota lebih efektif. Dengan adanya FinTech antrian 

panjang yang sering terjadi di BMT menjadi berkurang karena 

transaksi dapat dilakukan tanpa harus datang ke BMT” (Zam-zam, 

2021). 

 

Selanjutnya dari pakar teknologi FinTech menjelaskan bahwa:  

“FinTech lebih ke fitur penyediaan layanan informasi, atau yang 

sifatnya lebih simple atau mudah. Kemudian untuk FinTech itu sendiri, 

tuntutannya ke fitur pembayaran, seperti pembayaran PDAM, Listrik, 

pembelian, belanja online, dsj. (fitur-fitur pembayaran digital). Lebih 

ke memudahkan untuk transaksi-transaksi ringan (Muharsito, 2021). 
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Dari hasil wawancara kepada informan diatas, bahwa pelayanan 

yang diberikan BMT kepada anggota menjadi lebih efektif setelah adanya 

FinTech, dengan adanya FinTech setiap anggota yang ingin melakukan 

transaksi tidak perlu lagi datang langsung ke BMT yang menyebabkan 

antrian panjang karena transaksi tersebut bisa dilakukan anggota dari mana 

saja tanpa harus ke BMT.  

Apa saja perbedaan pelayanan yang diberikan oleh BMT kepada 

anggota setelah adanya FinTech dengan sebelum adanya FinTech?  

“Sebelum adanya FinTech pelayanan yang diberikan kepada anggota 

masih secara manual misalnya dulu anggota yang ingin melakukan 

transfer harus melalui teller tetapi setelah adanya FinTech anggota 

hanya perlu melakukan transaksi tersebut melalui HP tanpa harus ke 

BMT.  (Zam-zam, 2021) 

 

Selanjutnya dari pakar teknologi FinTech menjelaskan bahwa:  

“Trend FinTech semakin meningkat (digitalisasi). Kemudian kalau 

untuk sekelas bank-bank besar, mereka sudah mulai masuk ke virtual 

banking. Tidak perlu pergi kesuatu bank hanya untuk melakukan 

transaksi. Kebanyakan nasabah akan mencari bank yang sudah 

menyediakan layanan digital. Tapi dilain sisi, dengan penggunaan 

FinTech memungkinkan hubungan nasabah dengan pihak perbankan 

menjadi renggang ( karena transaksi via online). Untuk sekarang 

mungkin tidak seperti itu, karena memang lebih ke trend, / sesuai 

kebutuhan sehingga bank harus memberikan layanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat. Digitalisasi layanan perbankan ini juga 

mungkin ada resikonya seperti sistem yang tidak berjalan, 

kemungkinan ada kebocoran data nasabah, ada juga kasus perbankan 

yang tiba-tiba dananya lenyap, maraknya hacker. Namun untuk saat ini 

masih belum ada kasus. ini hanya kekhawatiran” (Muharsito, 2021). 

 

Selain itu dari pakar teknologi FinTech berpendapat bahwa: 

“FinTech dikalangan BMT dengan menggunakan Pay BMT. Itu lebih 
kealat untuk media promosi, untuk segmen anak muda/ berpendidikan 

tentunya akan memilih dengan adanya layanan yang lebih baik. 

Sehingga baik atau tidaknya tergantung kepada anggota BMT itu 
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sendiri. Untuk nasabah yang mempunyai tingkat kemampuan 

menggunakan FinTech, hal ini merupakan sesuatu yang bagus” 

(Muharsito, 2021). 

 

Hasil dari wawancara kepada informan diatas, bahwa 

pelayanan setelah adanya FinTech menjadi lebih praktis dan mudah, 

salah satu contohnya yaitu seperti melakukan transfer yang dulunya 

sebelum ada FinTech harus dilakukan melalui teller, menjadi lebih 

mudah setelah adanya FinTech karena pembayaran tersebut dapat 

dilakukan melalui HP dan juga bagi para anggota yang ingin 

melakukan transaksi bisnis atau agen dapat melalui Gerai BMT yang 

memberikan pelayanan berupa transaksi jual beli pulsa, token listrik, 

tiket pesawat dan lain sebagainya.  

Jadi, peran finansial teknologi dalam meningkatkan kinerja 

keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara sangatlah penting, karena dengan adanya FinTech pelayanan 

yang diberikan BMT kepada anggota lebih maksimal dan lebih 

efektif. Dengan FinTech anggota juga lebih mudah untuk melakukan 

transaksi keuangan. Contohnya, sebelum adanya FinTech anggota 

yang ingin melakukan kegiatan transaksi keuangan harus datang ke 

BMT yang menyebabkan antrian panjang dan juga menyebabkan 

pihak BMT tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal. 

Setelah adanya FinTech transaksi yang dilakukan anggota menjadi 

lebih praktis karena transaksi tersebut bisa dilakukan dimana pun 
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mereka berada, sehingga pihak BMT pun dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal. 

4.3.2. Kendala Implementasi Finansial Teknologi Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Keuangan  

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, 

menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang 

memaksa pembatalan pelaksanaan. Sedang implementasi ialah 

pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, 

maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita 

yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan kendala implementasi yaitu hal yang menghalangi atau 

yang membatasi dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu 

individu atau lembaga.  

Dari penjelasan diatas, peneliti yang dilakukan oleh penulis melalui 

wawacara dengan karyawan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara, ia menyatakan bahwa:  

“Bagi pengguna sangat bermanfaat untuk pengecekan transaksi, 

cadangan ketika buku tabungan hilang, untuk pengguna anak muda 

sangat bermanfaat, namun biasa saja bagi orang tua” (Sa’dul Kholqi, 

2021). 

 

“Asosiasi system ketika jaringan off semua ikut off” ( Zam-zam, 2021) 

“Kendala apabila kapasitas dan penyimpanan HP tidak mencukupi” 

(Irfan, 2021). 

 

“Faktor jaringan, HP yang kurang mumpuni, waktu proses cukup lama, 

khawatir hack” (Bahrudin,2021). 
 

“Jaringan pengaruh, HP anggota (kapasitas), meningkatkan 

kepercayaan mitra”(Jamaludin malik, 2021). 



60 

 

 
 

 

“Kendala dalam implementasi FinTech itu terdapat pada 

infrastrukturnya, seperti jaringan internet. Contohnya, dalam 

penggunaan jaringan seluler kalau di kota Jepara jaringannya bagus 

sedangkan di pendesaan jaringan kurang bagus atau tidak mendukung. 

Kendala FinTech juga terdapat pada sumber daya manusia, karena 

terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat awam dalam 

menggunakan teknologi yang membuat pengimplementasian FinTech 

menjadi terhambat dan timbulnya aksi kejahatan online seperti 

penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi FinTech, 

membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online,” 

(Raga, 2021) 

 

“Trouble karena sinyal, server, Transaksi terpending, masih bisa 

terlacak dengan nasabah konfirmasi ke pihak BMT)” (Jafar, 2021). 

 

“akan berdampak merugikan bagi BMT maupun anggota apabila 

terjadi kesalahan input data  dan anggota selama ini tidak ada kendala” 

(Ali Mustakab, 2021). 

 

Dari hasil wawancara kepada karyawan KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara, penulis dapat menyimpulkan kendala 

implementasi FinTech dalam meningkatkan kinerja keuangan terhadap 

anggota pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara yaitu 

kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang teknologi serta 

infrakstruktur yang tidak mendukung sehingga menyebabkan penerapan 

finansial teknologi menjadi terhambat. 

Hambatan Penggunaan finansial teknologi (Pay BMT) Di samping 

banyaknya manfaat yang diperoleh, masih ada beberapa kendala dalam 

penggunaan finansial teknologi (Pay BMT) sebagai berikut:  

2. Signal  

Terletak di daerah pegunungan membuat banyak 

kendala/hambatan dalam mengembangkan sesuatu yang berbasis 
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teknologi. Salah satu hambatan tersebut adalah signal. Signal menjadi 

hambatan yang menurut keterangan salah satu AO/Marketing di KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta Semesta Jepara merupakan hambatan yang 

sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi, karena ketergantungan aplikasi 

ini akan jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya harus pada 

posisi online. Ketidakstabilan signal di daerah yang belum dijangkau 

signal dengan baik, masih menjadi kendala bagi AO/marketing yang 

hendak melakukan transaksi kepada anggotanya dengan menggunakan 

aplikasi FinTech tersebut. Sehingga, terkadang pencatatan dengan 

menggunakan metode manual masih dilakukan dalam kondisi yang 

urgent.  

3. Server  

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Semesta Jepara dalam 

menggunakan finansial teknologi (Pay BMT) bekerja sama dengan 

pihak ketiga yang memiliki server di Jakarta. Karena pusat server berada 

di Jakarta yang terkadang mengalami putus-putus saat input data, 

sehingga membuat proses peng-input-an data juga mengalami kendala 

yang tidak menutup kemungkinan harus melakukan input data ulang 

yang tentu saja dapat lebih memakan waktu. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan upgrade perangkat serta pemeliharaan jaringan serta 

perangkatnya apabila server sudah penuh, sehingga dapat mengurangi 

resiko tersendatnya data saat melakukan proses penginputan data.  
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Selain itu terdapat potensi kerawanan dalam proses bisnis digital 

payment diantaranya  

1. Terjadi kegagalan transaksi namun dana telah ter-debet  

2. Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan 

telekomunikasi. Kejahatan sering ditemukan ketika konsumen 

menggunakan fasilitas wi-fi di tempat umum dan hal ini sering 

dimanfaatkan oleh cyber criminal.  

3. Kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data 

keuangan konsumen. Sebagai contoh, biasanya online shop akan 

menawarkan untuk menyimpan data kartu kredit untuk memudahkan 

transaksi selanjutnya dan data tersebut dapat disalahgunakan oleh 

pihak lain untuk melakukan transaksi tanpa seizin konsumen.  

4. Kode otentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. 

Belakangan ini banyak terjadi sim swap (tindak kejahatan dengan 

modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode 

otentikasi saat melakukan pembayaran secara online.  

 

4.4. Pembahasan  

4.4.1. Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan dan Kinerja Keuangan 

FinTech merupakan sebuah inovasi didalam bidang jasa keuangan, 

inovasi yang ditawarkan FinTech sangat luas dalam berbagai segmen, baik 

itu B2B (Business to Business) hingga B2C (Business dan Consumer). 
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FinTech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih 

praktis dan efektif oleh karena itu FinTech pun sangat membantu 

masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk 

keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Saat ini FinTech sudah 

merambah ke dunia Perbankan baik itu konvensional ataupun syariah.  

Dari hasil wawacara yang dilakukan kepada karyawan KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara dapat diketahui bahwa FinTech 

sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja 

keuangan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara.  

1. Financial Technology Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Dengan adanya FinTech BMT dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik lagi dari sebelumnya. FinTech yang membuat transaksi 

anggota lebih mudah dan praktis karena anggota bisa melakukan 

transaksi dimanapun mereka berada tanpa harus datang langsung ke 

BMT yang menyebabkan antrian panjang karena transaksi tersebut bisa 

dilakukan anggota dari mana saja tanpa harus ke BMT. Salah satu 

contohnya yaitu seperti melakukan pembayaran tagihan, transfer, 

cicilan, jual beli pulsa elektrik, token listrik, tiket pesawat dan lain 

sebagainya menjadi lebih mudah setelah adanya FinTech karena 

transaksi tersebut dapat dilakukan melalui HP dan Gerai BMT. Jadi, 

peran finansial teknologi dalam meningkatkan kinerja keuangan KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara sangatlah penting, 

karena dengan adanya FinTech pelayanan yang diberikan BMT kepada 
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anggota lebih maksimal dan lebih efektif. Anggota juga lebih mudah 

untuk melakukan transaksi keuangan. Pihak BMT pun juga sudah 

melakukan sosialisasi tentang FinTech kepada nasabah, dan FinTech 

juga terus diupgrade mengikuti perkembangan teknologi serta pihak 

BMT pun menampung saran-saran dari para anggota.  

Dari segi internal kualitas SDM nya lebih ditingkatkan lagi 

untuk meningkatkan kinerja keuangan. Pihak BMT sudah memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada anggota, salah satunya melalui 

FinTech itu sendiri yang mana sebelum adanya FinTech pelayanan 

yang berikan masih belum maksimal diantaranya yaitu rendahnya SDM 

anggota, keterbatasan waktu dan tempat, setelah adanya FinTech dapat 

memberikan pelayanan yang lebih maksimal karena transaksi yang 

dilakukan nasabah dapat dilakukan dimana saja berada tanpa harus 

datang langsung ke BMT.  

2.  Financial Technology Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan 

Financial Technology (FinTech) merupakan inovasi dalam 

bidang jasa keuangan, inovasi yang ditawarkan fintech sangat luas 

dalam berbagai segmen baik itu B2B (Busniess To Busniess) hingga 

B2C ( Business to Consumer). Hadirnya teknologi dibidang keuangan 

membuat sistem keuangan konvesional sangat using sehingga tak perlu 

kekantor, dari transaksi jual beli sampai urusan pinjam meminjam uang 

pun kini bisa dilakukan hanya dengan akses internet dan keaktifan 

ujung jari bisa melalui telepon seluler/HP. 
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Diketahui bahwa fintech sangat memiliki dampak dalam 

meningkatkan kinerja. Dengan adanya fintech karyawan menjadi lebih 

mudah, cepat dan efektip dalam melakukan pekerjaaannya, fintech juga 

membuat interaksi antara karyawan dan nasabah dapat lebih praktis 

karena nasabah bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun 

tanpa harus pergi ke bank dan meyebabkan antrian panjang sebagai 

contoh nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran listrik, tagihan, 

transfer cicilan, jual beli pulsa elektrik, maupun pembayaran tiket 

pesawat dan pembayaran-pembayaran lainnya semuanya menjadi lebih 

muda dan praktis dengan adanya fintech. 

4.4.2. Perspektif Anggota Terhadap Adanya FinTech (Financial 

Technology 

Beragam tanggapan yang dikeluarkan anggota KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta mengenai FinTech (Financial Technology). Hal ini karena 

anggota KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dari berbagai latar belakang 

sehingga kemampuan SDM yang dimiliki juga majemuk.  

Selain dampak positif yang dirasakan dari kalangan KSPPS BMT 

dengan hadirnya finansial teknologi, juga terdapat kendala yang dihadapi 

oleh anggota yaitu kurangnya pemahaman dan keterbatasan kemampuan 

masyarakat awam dalam menggunakan fintech, karena penggunaan 

teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial, 

apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas SDM anggota, dapat 

menimbulkan ketimpangan atau ketidak seimbangan dalam penggunaan 
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fintech. Dalam pandangan islam produk fintech dibolehkan jika memenuhi 

rambu-rambu yang sesuai dengan syariat islam dan tidak menyalahi aturan 

dalam islam. 

Dalam pengimplementasian finansial teknologi terdapat kendala 

pada infrastrukturnya. Pertama, jaringan internet yang membutuhkan 

koneksi internet yang mendukung, baik dari segi kecepatan akses maupun 

server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial 

teknologi akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak 

mengalami gangguan. Kedua, timbulnya aksi kejahatan online seperti 

penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial 

teknologi perbankan syariah, membuat masyarakat menjadi ragu untuk 

melakukan transaksi online.  Pengetahuan masyarakat akan teknologi 

finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal 

dalam mengakses layanan BMT sehingga pemerintah, dalam hal ini OJK 

dan BI, berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa 

teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi 

finansial tersebut.  

Pay BMT dikalangan BMT itu harus, karena kompetitor sudah 

banyak. Jadi disini Pay BMT sebagai alat untuk meningkatkan kualitas 

BMT dan lebih memudahkan anggota BMT. Dengan adanya FinTech 

dikalangan BMT (Pay BMT) ini cukup membantu untuk anggota yang 

menggunakan. Bisa untuk transaksi diluar jam kerja. Dan dengan melihat 

persaingan dan kondisi trend terkini, BMT tetap harus menggunakan 
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FinTech. Digitalisasi layanan harus tepat sasaran. Untuk kawasan 

berrpendidikan bisa diarahkan ke aplikasi, dan untuk kalangan sepuh dengan 

keterbatasan kemampuan bisa diarahkan ke sms banking. 

Kendala finansial teknologi juga terdapat pada sumber daya manusia, 

karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat awam dalam 

menggunakan teknologi yang membuat pengimplemensti finansial teknologi 

menjadi tehambat. Penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh 

penyedia jasa teknologi finansial, apabila tidak disertai dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) lembaga keuangan, dapat 

menimbulkan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan 

tersebut. 

Selain kendala SDM juga terdapat potensi resiko yang dapat muncul 

dari fintech, diantaranya:  

1. Keamanan data konsumen. Dengan adanya informasi konsumen dalam 

database perusahaan Fintech, maka terdapat potensi risiko terkait 

privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  

2. Kesalahan transaksi. Fintech digital payment memerlukan manajemen 

sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga 

dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem 

infrastruktur ini meliputi software management, network & 

connectivity management, dan security management. Apabila hal ini 
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tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan 

seperti kesalahan transaksi dan kesalahan nominal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Tugas Akhir dengan judul “Peran 

Financial Technology Dalam Meningkatkan kinerja keuangan Pada KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta Di Kabupaten Jepara” melalui observasi serta 

wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa: 

1. Secara umum peran Financial Technology dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara 

cukup baik hal ini dapat terlihat dari penggunaan financial technology 

(Pay BMT) sejauh ini digunakan untuk sebatas beli pulsa listrik, melihat 

saldo serta transfer anggota KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara. Namun untuk kedepannya, pihak anggota 

menginginkan peningkatan fitur-fitur dalam aplikasi FinTech yang 

digunakan. Untuk itu, pihak BMT sendiri sedang berjuang mewujudkan 

keinginan dari para anggotanya, dengan merencanakan penciptaan 

aplikasi yang bernama Aplikasi Pay BMT di tahun 2019 ini. Aplikasi 

tersebut merupakan aplikasi dua arah sehingga anggota/nasabah bisa 

menggunakannya untuk melakukan pembayaran sehari-hari 

menggunakan saldo mereka masing-masing. Walaupun begitu, untuk 

pembayaran setor tabungan tetap dilakukan oleh petugas AO / Marketing 

dari pihak BMT.  
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2. Peran Financial Technology dalam meningkatkan kinerja keuangan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara cukup baik hal 

ini karena keberadaan FinTech yang menjadikan inovasi keuangan 

model terbaru di Indonesia, khususnya di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara telah memberikan kemudahan baik bagi 

AO/Marketing dan para anggota dalam melakukan proses setor 

tabungan, sehingga menimbulkan sikap mendukung dengan adanya 

Aplikasi Pay BMT, dan kemudian merasa senang saat menggunakan 

layanan tersebut karena dirasa penggunaannya lebih efektif dan efisien. 

3. Perspektif anggota KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara terhadap adanya FinTech (Financial Technology) ada beberapa 

anggota yang menerima kehadiran fintech tetpai ada juga yang tidak 

mau menggunakannya, selain itu terlihat masih terdapat beberapa 

hambatan yang nasabah alami dalam penggunaan Aplikasi Pay BMT 

seperti: a) ketidakstabilan signal di daerah yang belum dijangkau signal 

dengan baik, b) pusat server yang berada di Jakarta yang terkadang 

masih mengalami putus-putus saat input data, c) budget untuk 

pemeliharaan perangkat yang nilainya tentu tidak sedikit guna 

menunjang proses kelancaran dalam meng-input data, dan d) tidak 

semua anggota memiliki SDM yang baik untuk memahami aplikasi 

tersebut.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun penulis 

menyarankan untuk KSPPS BMT Al Hikmah Semesta agar memberikan 

sosialisasi/gathering kepada seluruh anggota mengenai Aplikasi Pay BMT, 

sehingga mereka dapat lebih mengenal dan paham mengenai cara kerja dan 

cara penggunaan aplikasi FinTech tersebut, dan diharapkan dapat terus 

memperbaiki apa yang selama ini menjadi hambatan dalam penggunaannya. 

Selain itu untuk lembaga KSPPS BMT Al Hikmah Semesta diharapkan 

dapat terus mempertahankan kepercayaan, mempererat hubungan antara 

pihak KSPPS BMT Al Hikmah Semesta dengan semua anggota, dan 

senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun.   
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Bangsri 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Ngatipah (47 Tahun) 

2. Tengguli, RT 4 RW 08 

3. 23 Tahun 

4. Belum tahu 

5. Tidak karena lebih enak langsung 

pas kepasar 

 

6.  

a. HP bisa, ribet kalau pakai 

b. Senang kalau HP nya bagus, 

kalau bisa 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang bangsri 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Pak Tohar 

2. Bangsri, RT 05 RW 01 

3. 5-6 Tahun 

4. Belum tahu 

5. Tidak , HP tidak bisa (enak 

langsung dekat) 

 

 

6.  

a. HP biasa, susah belajar 

b. Senang gampang gausah keluar 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu 

peneliti berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Bangri 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Siti Roihana 

2. Banjaran 

3. +- 1 Tahun 

4. Belum tahu 

5. Belum jarang pakai HP (kadang g bisa 

bawa HP, orang tua) 

 

 

6. Sangat membantu nasabah (yang update) 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Guyangan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Hariyanto  

2. Kepuk RT 01 RW 05 

3. 8  Tahun 

4. tahu 

5. iya lebih mudah bayar tagihan lebih 

mudah 

 

 

6.  

a. Tidak ada 

b. Lebih memudahkan dan fitur 

lengkap 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu 

peneliti berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang guyangan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Rita Yulianti 

2. Guyangan  

3. 3 Tahun 

4. Belum tahu 

5. Tidak, tidak 

6.  

a. Belum terbiasa dengan HP 

b. Pengen senang gak usah keluar) 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu 

peneliti berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

4. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Welahan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Bayu 

2. Welahan 

3. 2 tahun 

4. Belum 

5. Tidak, belum tahu 

6.  

a. Usia tua, belum bisa 

b. Hemat waktu, mudah 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Guyangan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Teguh 

2. Plajan 

3. -+ 1 tahun 

4. Tau 

5. Tidak, hanya berkebutuhan 

untuk menabung 

6.  

a. Belum tau, lebih aman datang 

langsung 

b. Mempermudah cek saldo, 

angsuran dll. 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang Pecangaan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Purwanti 

2. Pecangaan  

3. 4 tahun 

4. Belum 

5. Tidak, tidak punya 

6.  

a. Kekurangan: harus pakai HP, 

HPnya jadul, Kendala beli kuota 

b. Kelebihan : suka gak usak 

keluar rumah, memudahkan 
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Lembar pertanyaan  

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KEUANGAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu 

peneliti berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

 

Cabang pecangaan 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Nama nasabah? 

2. Alamat? 

3. Lama menjadi nasabah BMT? 

4. Apakah tau aplikasi FinTech BMT? 

5. Apakah menggunakan aplikasi 

tersebut? 

a. Iya, kenapa? 

b. Tidak, kenapa? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang 

FinTech BMT? 

a. Apa kekurangannya? 

b. Apa kelebihannya? 

1. Nur khamid 

2. Karang aji 

3. < 3 tahun 

4. Belum tahu 

5. Tidak, belum tahu tergantung 

manfaatnya 

6.  

a. Belum tahu kekurangan 

b. Manfaat belum begitu 

signifikan 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

4.  

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam 

menggunakan teknologi FinTech di 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan KINERJA KEUANGAN 

pada KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara? 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Anna : Teller/Cabang Guyangan/ 3 Tahun 

 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam 

menggunakan teknologi FinTech di 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kinerja keuangan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan rasa 

kepuasan nasabah KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara? 

1. Pay BMT , Al hikmah mobile 

(kebanyakan 2 2nya) 

2. Mempermudah mitra 

mengecek saldo, pinjaman 

dan transaksi-transaksi 

lainnya  

3. Sinyal 

4. Kebanaykan nasabah suka 

5. Belum tahu belum pernah 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Laila ulfiana /teller/cabang ngabul/8 tahun 

 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam 

menggunakan teknologi FinTech di KSPPS 

BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kinerja keuangan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan rasa 

kepuasan nasabah KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

1. Pay BMT, WA mobile 

(simpanan & Angsuran) 

2. Memudahkan mitra mitra bisa 

langsung mengecek 

3. Kadang top up saldo gak 

nyampe, Kadang isi pulsa pas 

trible tidak sampe, kesalahan 

input di Wa mobil 

4. Semenjak ada FinTech mitra 

tidak khawatir kalau untuk 

menabung karena ada 

controlling 

5. Ada nasabah yang sangat 

puas, karena tidak perlu keluar 

rumah   
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Sholeh Taufiq /penanggung jawab/cabang ngabul/6 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kinerja keuangan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Launching Pay BMT (meningkatkan 

pelayanan) antar bank, listrik, PDAM, bisa 

transfer rekening BMT. untuk menjaga 

keamanan simpanan nasabah 

2. Dengan adanya aplikasi lebih aman dan 

segi pengawasan karena servernya di 

pusat, controlling 

3. Terkadang transfer 1 minggu baru terkirim 

(sinyal lambat), system baru sekarang 

masyarakat banyak yang kurang tau dan 

kurang begitu yakin 

4. Sudah banyak yang menginstal namun 

jarang yang menggunakan manfaat banyak 

namun jarang memakai 

5. Kadang nasabah gaptek sehingga lebih 

senang untuk dating ke BMT, pemakai 

FinTech < 100 mitra kelas menengah 

kebawah. Dengan adanya FinTech 

menumbuhkan rasa kepuasan nasabah 

ketika menabung langsung dapat 
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Pertanyaan Jawaban Responden 

terkontrol by aplikasi (memakai printer 

untuk marketing) 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Ali Mustajib /marketing funding/cabang ngabul/9 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi dalam 

menggunakan teknologi FinTech di 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kinerja keuangan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten Jepara? 

1. Al-hikmah mobile (internal dan 

eksternal) marketing mobile, cek buku 

tabungan, cek transaksi, cek pinjaman 

(mengangsur untuk transaksi) 

2. Memudahkan transaksi, memudahkan 

nasabah 

3. Ketika salah input bahaya (harus input 

ganda) untuk nasabah selama ini tidak 

ada kendala 

4. Mempercepat, tidak 2 kali rekap 

(langsung controlling melalui aplikasi) 

5. Jelas dengan adanya aplikasi nasabah 

semakin percaya dan puas 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Jafar/audit/cabang ngabul/9 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

kinerja keuangan pelayanan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT (transaksi), AL-Hikmah 

(pengecekan data nasabah) 

2. Untuk mempermudah nasbaah maupun 

pegawai dalam bertransaksi 

3. Trouble karena sinyal, server, Transaksi 

terpending, masih bisa terlacak dengan 

nasabah konfirmasi ke pihak BMT) 

4. Sangat membantu dan signifikan 

meningkatkan kualitas pelayanan 

karena tidak terbatas waktu dan tempat 

5. Dilihat dari beberapa aspek karena 

mungkin 1 nasabah punya aplikasi yang 

serupa (lebih kepengecekan saldo dan 

controlling) sebagian merasa puas 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Raga/staf audit/kantor pusat Mlonggo/5-6 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Al hikmah mobile (untuk marketing 

tarik tabungan, setoran, pembiayaan, 

absensi dll) untuk nasabah (al-hikmah 

mobile nasabah) cek saldo, simpanan, 

deposito dan pembiayaan 

Pay BMT kerja sama dengan asosiasi 

(nasabah-nasabah antar BMT transaksi 

ke BMT lain) 

2. Mengikuti perkmabngan teknologi 

kebutuhan pembelian pulsa dll. 

Meningkatkan kepercayaan kepada 

mitra mengeluarkan slip dll. 

3. Sinyal, biller (masalah server) 

4. Cukup membantu untuk mengelola 

transaksi nasabah 

5. Iya, meningkatkan kinerja marketing, 

setoran mingguan 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Bapak Jamaludin Malik/manajer cabang/cabang Bangsri/ 12 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Software jasa (perhimpunan nasional) 

al hikmah mobile-pribadi, pengecekan 

saldo mitra 

Pay BMT (berbagai macam transaksi 

2. Zamannya (trend) 

3. Jaringan pengaruh, HP anggota 

(kapasitas), meningkatkan kepercayaan 

mitra 

4. Sangat berpengaruh, mitra dari 

kalangan mikro, penunjang kemudahan, 

bagi yang memiliki 

5. Merasa puas, hubungan dengan 

keamanan dulu mempercayakan 

keamanan. 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Senawi/manajer cabang/kantor pusat cabang/ 12 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Al hikmah mobile, Pay BMT, software 

infa (notifikasi internal) , pendataan 

internal 

2. Untuk menjawab tantangan zaman, 

semua serba digital, mengikuti tren, 

memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada mitra tanpa harus mencetak 

buku, sebagai controlling untuk 

menghindari kesalahan transaksi, 

kepercayaan mitra kepada lembaga 

3. Belum tentu mitra mempunyai HP yang 

sesuai spek, Share aplikasi 

membutuhkan waktu, kalau pelayanan 

rame agak sulit, terkadang mitra tidak 

berkenan. 

4. Semakin percaya, pelayanan semakin 

baik, kepuasan pelanggan, mitra merasa 

takjub 

5. Ya nasabah puas 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

M. Iqbal maulana /CS/cabang bangsri/ 1,5 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT- transaksi, al-hikmah-mobile 

untuk pengecekan saldo anggota 

2. Perkembangan teknologi, individu/ 

swasta, perkembangan zaman 

3. Pending (aplikasi) lapor k BMT 

4. Pelayanan semakin baik, mitra sneang 

bisa cek saldo, transaksi dari rumah 

5. Nasabah suka dan puas, tidak perlu 

keliling, cuman kadang pending 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Suci/teller/ cabang bangsri/ 10 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT – pembayaran, Al-hikmah –

mobile untuk cek saldo 

2. Memberikan kemudahan bagi nasabah 

3. Belum ada kendala 

4. Kemudahan, banyak fitur, transfer dan 

pelayanan terbaik 

5. Penggunaan tergantung faktor usia 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Bahrudin/CS/ Kantor pusat Mlonggo/ 2-3 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT (baru tren) 

Al-hikmah mobile nasabah dan 

karyawan 

2. Mengikuti kemajuan teknologi, 

persaingan cukp ketat, tidak mau 

ketinggalan teknologi, menghindari 

kesalahan transaksi, keamanan transaksi 

3. Jaringan, HP yang kurang mumpuni, 

waktu proses cuku lama, khawatir hack  

4. Mmpermudah layanan, beli pulsa listrik 

dan transfer antar bank tanpa harus 

keluar 

5. Nasabah terbaru dengan informasi yang 

ada , yang menolak kadang karena 

aplikasi di HP nya, untuk menjaga 

keamanan hanya HP terdaftar 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Sa’dul Kholqi/Marketing Founding/ Cabang Kembang/ 1 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT-transaksi, AL-hikmah 

mobile sering dipakai nasabah  

2. Mempermudah nasabah, mengecek 

angsuran dan transaksi 

3. Nasabah gaptek, belum ada 

ketertarikan, fasilitas marketing 

keliling sehingga nasabah tidak 

terlalu minat FinTech 

4. Bagi pengguna sangat bermanfaat 

untuk pengecekan transaksi, 

tabungan hilang, untuk anak muda 

pengguna sangat bermanfaat, biasa 

saja bagi orang tua 

5. Pengguna sangat puas bagi bukan 

pengguna serasa buka apa-apa, 

sangat berguna bagi yang serin top 

up bayar listrik. 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Zam-zam/Manager cabang/ cabang kembang/ 10 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT, BMT mobile kurang 

berminat di cabang kembang 

2. Semua lewat android, nomor yang aktif 

di upgrade, semua update dengan 

FinTech 

3. Asosiasi system ketika jaringan off 

semua ikut off 

4. Bisa terkontrol transaksi, cek saldo dan 

lain-lain, tidak perlu audit manual 

5. Muda-sangat membantu 

6. Orang tua-tidak berpengaruh 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Intan/CS/ cabang kembang/ 1 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT untuk mengecek 

pinjaman di BMT lain 

2. Perkembangan zaman, tren 

3. Sangat membantu 

4. Tergantung, nasabah, sepuh-

tidak berpengaruh, muda –

jarang 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa dipengaruhi 

faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Irfan/CS/ cabang kembang/ 1 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT pembayaran dll, AL-

hikmah (fitur pengecekan, 

pembiayaan, cek saldo. Bilyet, 

deposito) punya salah satu tetap 

bisa 

2. Mempermudah nasabah dan 

pelayanan 

3. HP kapasitas tidak mencukupi dan 

penyimpanan HP 

4. Yang memiliki Pay BMT 

mempermudah mereka untuk 

melakukan transaksi 

5. Kebanyakan nasabah puas karena 

fasilitas lengkap 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Evi/Teller/ cabang Batealit/ 2 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT, AL-Hikmah Mobile  

kegiatan nasabah  

2. Untuk mempermudah nasabah, 

pengecekan nasabah, kepercayaan 

nasabah 

3. Rata-rata dari pusat service 

(trouble) 

4. Sebagian merasa terbantu karena 

sebagian dari mereka dan sadar 

akan teknologi 

5. Untuk mereka yang tau akan 

teknologi (yang pakai) kebanyakan 

puas 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Wawan Wayudi/Manager cabang/ cabang Batealit/ 6 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Pay BMT  transaksi pulsa, pembelian  

Al-hikmah  cek saldo, cek transaksi, cek 

tabungan, simpanan pembelian, detail 

transaksi, pemiayaan bisa di cek dengan 

system, pembiayan data selama 1 bulan saja, 

bisa digunakan disemua e toll 

2. Bersaing dengan perbankan lainnya dan 

sUpaya tidak ketinggalan zaman 

3. Server satu kadang ada transaksi yang tidak 

selesai maka harus lapor kekantor 

4. Sangat membantu untuk membangun 

kepercayaan kepada nasabah, untuk mengecek 

pembiayaan, keamanan terjamin, bisa juga 

digunakan untuk transaksi jualan pulsa dan 

lainlian, ada fitur untuk pembayaran via BMT 

untuk nasabah, transfer sesame dan antar bank 

5. Nasabah yang sudah mencoba da bisa 

mempraktekkan mereka pasti puas banyak 

yang kurang faham (demonstrasi secara lanjut) 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

idun/Marketing funding / cabang Batealit/ 1 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. CSBO  digunakan untuk marketing 

untuk mengecek riwayat tabungan 

nasabah untuk menilai angsuran, 

mobile android al-hikmah untuk 

pegawai, mempermudah transaksi 

berupa penarikan tabungan nasabah, 

pencairan saldo nasabah 

2. Untuk mempermudah, zaman 

teknologi, mempercepat waktu 

3. Kekurangan jaringan terganggu ketika 

server utama down dan mempengaruhi 

aplikasi BMT 

4. Perannya sangat penting yang dulu 

manual sekarang serba teknologi 

mempercepat proses menghemat waktu 

5. Sangat berpengaruh ketika nasabah 

tidak memakai maka nasabah tidak tahu 

selisih-selisih yang mungkin ada dan 

tidak ada komplein 
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KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

Petunjuk pengisian: 

1. Penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti 

berharap agar pertanyaan ini dijawab sebagai mana adanya tanpa 

dipengaruhi faktor apapun. 

2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, kemudian jawablah dengan 

menuliskan pada kolom yang telah disediakan 

3. Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk diwawancara 

Azizah/teller / Cabang Pecangaan/ 1.5 tahun 

Pertanyaan Jawaban Responden 

1. Apa saja teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

2. Mengapa teknologi FinTech yang 

digunakan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

3. Kendala apa sajakah yang terjadi 

dalam menggunakan teknologi 

FinTech di KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

4. Bagaimana peran FinTech dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan 

pada KSPPS BMT Al Hikmah 

Semesta di Kabupaten Jepara? 

5. Apakah FinTech dapat menumbuhkan 

rasa kepuasan nasabah KSPPS BMT 

Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara? 

1. Aplikasi Pay BMT dan alhikmah 

mobile, pemakai > 100 

2. Mempermudah mitra atau anggota 

dalam mengecek saldo simpanan atau 

pembiayaan di KSPPS BMT Al 

Hikmah Semesta mempermudah 

melakukan transaksi mempermudah 

melakukan transaksi yang bisa 

dilakukan dnegan androit  

3. Aplikasi masih dibutuhkan uprade 

Terkadang ada transaksi pending di 

aplikasi 

4. Mempermudah pelayanan karyawan, 

emningkatkan kepercayaan mitra 

kepada lembaga karena mitra bisa 

mengecek transaksi di aplikasi 

5. Ya bisa menunbuhkan rasa puas 
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Checklist Lembar Dokumentasi 

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PADA  

KSPPS BMT AL HIKMAH SEMESTA DI KABUPATEN JEPARA 

 

No. Dokumen Ada  Tidak 

1. 

 

 

2. 

3. 

Bukti penggunaan FinTech yang digunakan di 

KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di Kabupaten 

Jepara. 

Dokumen kegiatan transaksi nasabah 

Profil di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta di 

Kabupaten Jepara. 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 
 

Bukti penggunaan FinTech yang digunakan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta 

di Kabupaten Jepara. 

 

No. Cabang 

Jumlah  pengguna 

Pay BMT (orang) Ket . 

1 Bangsri  232   

2 Guyangan 291   

3 Lebak 136   

4 Kalinyamatan  226   

5 Suwawal  152   

6 Wedelan  106   

7 Mlonggo   143   

8 Mayong  113   

9 Kembang  76   

10 Nalumsai  106   

11 Tawar  104   

12 Guwo  119   

13 Ngabul  76   

14 Sambungoyot  81   

15 Pecangaan  140   

16 Batealit  114   

17 Kaliyaman  83   

Total 2298   
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Dokumen kegiatan transaksi nasabah 

1. Top Up 
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2. Pembayaran 
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3. Transfer 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat keterangan selesai riset/penelitian 
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Dokumentasi wawancara 

 

Wawancara dengan pakar ahli FinTech 
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IT 

 

 

 

Manajer cabang mlonggo 
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Teller ngabul 

 

 

Manajer cabang ngabul 
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Manager cabang batealit 

 

 

 

Marketing founding batealit 
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Marketing founding cabang batealit 

 

 

Marketing founding 
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Nasabah 1 

 

 

 

 

Nasabah 2 
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Nasabah 3 

 

Nasabah 4 
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Nasabah 5 

 

Nasabah 6 
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Nasabah 7 

 

Nasabah 8 
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Nasabah 9 

 

Nasabah 10 

 


