
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang didukung tingkat 

penetrasi internet yang pesat, muncul beberapa layanan jasa keuangan digital yang 

mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan memperoleh 

pembiayaan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

terjadi peningkatan pengguna internet mulai tahun 2014 dari 88 juta menjadi 132.7 

juta (APJII 2018). Internet banyak digunakan karena menawarkan berbagai 

kemudahan untuk dapat mengakses informasi yang diakses dari berbagai tempat 

tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Rustam 2017).  

Industri yang menarik dan sedang mengalami perkembangan saat ini adalah 

industri teknologi keuangan atau lebih dikenal dengan financial technology yang 

kemudian disingkat menjadi fintech. Teknologi keuangan di Indonesia merupakan 

peluang pasar yang cukup potensial. Luas geografis, pertumbuhan kelas menengah 

yang cukup besar, dan penetrasi produk keuangan yang relatif kurang baik dapat 

menciptakan pasar yang kuat untuk pengembangan fintech di Indonesia (Rusydiana 

dan Devi 2018). Platform fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat 

dari tahun 2015 hingga akhir 2017 (Hasan 2018).  

Fintech di Indonesia mulai berkembang dari tahun 2006 dengan jumlah 

perusahaan pada awalnya hanya 4 dan berkembang menjadi 16 perusahaan di tahun 

2007. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 jumlah 

perusahaan yang menjalankan model bisnis fintech sekitar 165 perusahaan (Hadad 

2017). Perkembangan jumlah perusahaan fintech di Indonesia dapat dilihat pada 

Gambar 1. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, 

peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan 

(Gondho 2017). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan 

fintech di Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu 1) financial planning, 

2) crowdfunding, 3) lending, 4) aggregator, 5) payment. Menurut Hadad (2017) 

bahwa perusahaan fintech di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran 

(payment) sebesar 42.22%, sektor pinjaman (lending) 17.78%, sektor aggregator 

sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (financial planning) sebesar 8.15%, 

sektor crowdfunding sebesar 8.15%, serta sektor fintech lainnya sebesar 11.11%. 

 

 

Gambar 1  Perkembangan jumlah perusahaan fintech di Indonesia tahun 2006-2016 
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Inovasi bisnis menstimulasi perkembangan ekonomi, baik pada tingkat 

mikro atau makro. Penerapan teknologi informasi dalam industri keuangan adalah 

sebuah bidang potensi besar untuk inovasi. Oleh karena itu, fintech dapat 

meningkatkan minat dalam layanan keuangan modern dari lembaga keuangan 

progresif yang bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan fungsi utama 

perbankan. Fintech juga mampu memberikan layanan kualitas tinggi dalam bentuk 

yang efektif dimanapun dan kapanpu. Kolaborasi antara perbankan dan fintech 

relatif berkembang karena keduanya memiliki potensi untuk mencapai keselarasan. 

Teknologi adalah sesuatu yang dianggap memiliki efek positif pada perbankan, 

termasuk perbankan syariah (Rusydiana 2016). 

Perusahaan fintech mempermudah akses permodalan di era industri 4.0. 

Kehadiran fintech sering dikaitkan dengan sektor perbankan (Svetlana dan Irina 

2017). Berbagai kalangan menganggap bahwa fintech merupakan saingan dan 

ancaman bagi sektor perbankan. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki cara kerja 

yang hampir sama, yaitu menyediakan jasa pembayaran dan peminjaman dana. 

Perbankan dan fintech ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang saling 

melengkapi. Perbankan dan fintech memiliki layanan yang serupa, namun keduanya 

memiliki perbedaan yang mendasar dan konsentrasi segmen pasar yang berbeda 

(Tabel 1).  

 

Tabel 1  Perbedaan bank dan fintech syariah 

 Sumber 

dana 

Layanan Penyaluran 

pinjaman 

Risiko 

penyaluran 

pinjaman 

Pengawas Penjamin 

Bank 

Syariah 

Tabungan, 

Deposito, 

Giro 

Penyaluran 

kredit, 

transaksi 

pembayaran, 

penjualan 

produk 

investasi 

Korporasi, 

UMKM, 

Ritel, 

Konsumsi 

Ditanggung 

Bank 

Bank 

Indonesia, 

OJK, dan 

DPS 

LPS 

Fintech 

syariah 

Pemilik, 

Investor 

Perantara 

antara 

pemberi dan 

penerima 

pinjaman 

Pembiayaan 

konsumtif 

dan 

produktif 

Ditanggung 

investor 

OJK dan 

DPS 

Tidak ada 

Sumber: Aqidah dan Nanda (2017)  

 

Fokus sasaran fintech adalah usaha yang memiliki kapasitas untuk 

berkembang namun kurang pendanaan dan belum memenuhi syarat mendapatkan 

kredit bank. Fintech berperan sebagai jembatan suatu usaha untuk tumbuh dan 

berkembang. Fintech umumnya menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan suku 

bunga yang relatif lebih kecil, tenor pengembalian pinjaman relatif pendek sekitar 

1-24 bulan, jumlah pinjaman terbatas, sedangkan perbankan menawarkan pinjaman 

dengan agunan dan suku bunga yang relatif besar, tenor pengembalian pinjaman 

yang cukup panjang, serta jumlah pinjaman yang besar (Hannaf 2017). Perbedaan-

perbedaan ini yang akan menjadikan perbankan dan fintech dapat berkolaborasi dan 

bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.  

Fintech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi proses 

data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat 
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berpengaruh pada industri perbankan. Industri perbankan merupakan salah satu 

industri yang paling tinggi tingkat keterkaitannya pada aktivitas pengumpulan, 

pemrosesan, analisa, dan penyampaian laporan yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah (Putra 2016). Berdasarkan hal tersebut, saat ini perbankan 

Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mendukung stabilitas sistem 

keuangan. Implementasi teknologi finansial diharapkan berperan aktif untuk 

menjangkau setiap elemen masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yang saat ini sedang mengembangkan sistem teknologi finansial 

untuk digunakan dalam layanan di industri jasa keuangan, khususnya aplikasi 

layanan perbankan di Indonesia (Fajriah 2018). 

Di sisi lain, regulator juga perlu menjaga inovasi fintech yang berkembang 

dengan sangat pesat. Regulasi yang tepat tidak hanya dapat melindungi nasabah 

dalam bertransaksi, namun sekaligus juga mendorong sektor fintech untuk tumbuh 

ke arah yang positif sebagai penunjang bagi industri perbankan yang lebih kuat di 

masa depan.  Berdasarkan hal tersebut peluang integrasi perbankan syariah dengan 

penggunaan fintech merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar 

perbankan syariah dan kesempatan tersebut didukung oleh produk perbankan 

syariah yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. 

 

 

Perumusan Masalah 

Penerapan teknologi finansial bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya. Hal ini 

dikarenakan pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online dan 

penggunaan media internet untuk akses data digital. Hal ini akan meningkatkan 

eksistensi perbankan syariah agar lebih dapat berkompetitif pada pasar keuangan 

dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi 

yang mudah, efisien, dan efektif dengan akses yang lebih luas. Proses pembiayaan 

lebih cepat dan terukur dengan mitigasi risiko yang dapat dilakukan secara awal 

dengan sistem fintech.  

Faktor-faktor tersebut menjadi peluang perbankan syariah terhadap 

penggunaan fintech. Peluang itu didukung dengan produk-produk bank syariah 

yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dari permasalahan 

pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, produk pembiayaan produk yang 

memiliki karakteristik dari fokus perbankan syariah terhadap eksistensi di pasar 

nasional maupun internasional. Berbagai perkembangan pelaku industri fintech, 

pengakuan regulator, dan potensi masyarakat yang masih luas terhadap akses 

keuangan, memungkinkan adanya suatu strategi yang menghubungkan antara 

perbankan syariah dan fintech. 

Model kolaborasi antara perbankan syariah dan fintech antara lain adalah 

apabila terdapat nasabah perbankan syariah yang akan mengajukan pinjaman dana 

namun belum memenuhi persyaratan perbankan syariah maka perbankan syariah 

akan menawarkan produk pinjaman fintech yang memiliki persyaratan lebih mudah 

dibandingkan perbankan syariah, dan atas jasa tersebut maka bank syariah akan 

mendapatkan kompensasi atau bagi hasil dari fintech yang bekerjasama dengannya. 
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Berdasarkan isu-isu yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini 

antara lain: 

1. Isu-isu strategi apa saja yang dihadapi baik dalam perbankan syariah dan 

fintech syariah dalam kolaborasi? 

2. Formulasi strategi apa yang perlu dirumuskan untuk model kolaborasi 

perbankan dan fintech syariah? 

3. Bagaimana model kolaborasi yang tepat untuk integrasi perbankan dan fintech 

syariah? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi isu strategi antara perbankan dan fintech syariah. 

2. Menganalisis formulasi strategi yang tepat untuk integrasi perbankan dan 

fintech syariah. 

3. Merumuskan model kolaborasi yang tepat untuk integrasi perbankan dan 

fintech syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai langkah awal dalam 

menganalisis alternatif strategi perbankan dan fintech syariah dalam 

peningkatan daya saing.  

2. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dan bahan 

untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.  

3. Pihak perbankan dan fintech syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan dalam strategi peningkatan daya saing. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada formulasi strategi antara 

perbankan syariah dan fintech syariah. Perbankan syariah antara lain Bank Syariah 

Mandiri (BSM) dan BNI  Syariah yang termasuk dalam daftar lima bank terbaik di 

Indonesia. BSM mendapatkan prestasi sebagai Best Islamic Finance Retail Bank in 

Indonesia oleh Alpha Southeast Asia pada September 2018. Sedangkan BNI 

Syariah sebagai Bank Syariah Terbaik 2018 dari Sharia Investor Award karena 

memiliki aset di atas Rp10 Triliun. Mitra fintech syariah, yaitu Ammana.id dan 

Kerjasama.com. Ammana.id merupakan fintech syariah pertama yang mendapatkan 

izin dari OJK. Ammana.id merupakan jembatan kolaborasi pendanaan bersama 

untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sedangkan 
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Kerjasama.com adalah crowdfunding syariah yang bergerak di bidang investasi 

properti syariah, serta usaha syariah lainnya.   

Faktor yang dikaji adalah hal-hal yang menjadi kendala dan penentu 

keberhasilan dalam model kolaborasi perbankan dan fintech syariah yang didapat 

dari hasil penelitian ini dan selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan kekuatan 

dan potensi yang digabung dengan kelemahan dan ancaman yang ada sebagai 

rumusan dalam pembuatan strategi peningkatan yang tepat dan komprehensif. 

Objek penelitian adalah dua perbankan syariah dan dua mitra fintech. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi 

Strategi adalah rumusan rencana yang komprehensif mengenai bagaimana 

suatu perusahaan akan berusaha mencapai misi dan tujuannya dengan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing 

(Hunger dan Wheelen 2003). Menurut Chandler seperti yang dikutip oleh Rangkuti 

(2011), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber 

daya.  

Strategi adalah rumusan tertulis dari prioritas atau arah keseluruhan kegiatan 

yang luas, yang diambil oleh suatu organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan 

tentang cara terbaik untuk mencapai misi organisasi (Nugraha 2010). Strategi 

organisasi publik/perusahaan publik merupakan kesatuan rencana organisasi 

publik/perusahaan publik yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Dalam menyusun strategi perlu 

dihubungkan dengan lingkungan organisasi, karena lingkungan akan mempunyai 

pengaruh dalam menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi publik. Dalam 

mencapai tujuan organisasi, terdapat berbagai strategi yang perlu dipertimbangkan 

dan harus dipilih. 

Strategi yang dipilih adalah pilihan strategi yang akan diimplementasikan 

oleh organisasi publik/perusahaan publik yang memerlukan kegiatan evaluasi dan 

pengendalian terhadap strategi tersebut. Strategi sangat diperlukan oleh organisasi 

untuk dapat mengikuti perubahan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternal. 

 

 

Perencanaan Strategis 

Menurut Duncan (2015) perencanaan strategis adalah sekumpulan proses 

yang digunakan organisasi untuk memahami situasi dan mengembangkan pedoman 

pengambilan keputusan (strategi) bagi organisasi. Perencanaan strategis merupakan 

bagian dari manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu untuk 

pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan strategis antar fungsi yang 

memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Perencanaan 

strategis lebih terfokus pada bagaimana manajemen puncak menentukan visi, misi, 




