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Definisi Karya Ilmiah (Penelitian)

INVESTIGASI

ILMIAH

(Scientific Inquiry)

MASALAH
(SPESIFIC PROBLEM)

JAWABAN-

SOLUSI

Obyektif

Kritikal

Berbasis

Data

Sistematik

Terorganisir
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• Paradigma penelitian

• Masalah penelitian

• Tingkat pengetahuan

• Identifikasi variabel penelitian

• Pengumpulan data

• Analisis data

PENELITIAN ILMIAH

KUANTITATIF  & KUALITATIF
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PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Menekankan pada metode pengukuran, 
penggunaan pertanyaan terstruktur,     
pembuatan alat ukur dan skala yang dapat
dianalisa dengan statistik

• Pendekatan analitik dengan aturan baku dan 
teratur

• Instrumen penelitian dapat diulang

• Penjelasan strukturalis dan menghindari
penjelasan interpretatif

• Kebenaran adalah ciri pasti dan tidak beragam 

• Interpretasi adalah hal yang tidak pasti, 
beragam, tergantung dari pengamat 

Kualitatif

• Mempelajari situasi dalam dunia sehari – hari
dari sudut pandang orang yang mengalaminya

• Aturan tidak baku, dapat disesuaikan dengan
kondisi terkini

• Instrumen penelitian mengalami perubahan
sesuai dengan perkembangan

• Kebenaran itu beragam dan kebenaran yang 
diberi penafsiran akan lebih bermakna 

• Menekankan pada interpretasi atau penafsiran 
terhadap suatu hal 

4

PARADIGMA PENELITIAN



TREY
research

PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Menekankan pada pertanyaan “what, do, is, 
are”

Contoh; Prevalensi merokok pada pria 70%, pada 
wanita 30%

• Menjawab pertanyaan;

 Apakah prediktor kebiasaan merokok?

 Apakah kebiasaan merokok berhubungan
dengan penghasilan? 

• Masalah yang diteliti sudah jelas

• Tidak memerlukan jawaban yang kompleks dari
responden

Kualitatif

• Menekankan pada pertanyaan “how, why”

Contoh; Prevalensi merokok pada pria 70%, pada 
wanita 30%

• Menjawab pertanyaan; 

 Bagaimana kebiasaan orang yang merokok?

Mengapa prevalensi  merokok pada pria 
lebih besar daripada wanita?

• Masalah yang diteliti belum jelas

• Memerlukan jawaban yang kompleks dari
responden
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PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Pengetahuan yang didapatkan bersifat terukur, 
kuantitatif, akurat, objektif karena data 
dikumpulkan melalui metode dan instrumen 
yang sudah valid dan reliable

• Pengetahuan yang didapatkan tidak mampu
menjelaskan dengan baik situasi/masalah yang 
kompleks

• Contoh; Penelitian tentang  Bank Syariah di 
Indonesia;

 Faktor apa saja yang menyebabkan
masyarakat enggan menabung di Bank Syariah?

Kualitatif

• Pengetahuan yang didapatkan lebih mendalam, 
kualitatif, menyeluruh, terinci karena data 
dikumpulkan melalui hasil ‘penyelaman’ peneliti 
ke dalam dunia responden 

• Pengetahuan yang didapatkan mampu
menjelaskan dengan baik situasi/masalah yang 
kompleks

Contoh; Penelitian tentang Bank Syariah di 
Indonesia

Mengapa masyarakat enggan menabung di 
perbankan syariah, padahal mayoritas masyarakat
Indonesia adalah muslim?
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PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Menjawab masalah penelitian dengan
menggunakan teori – teori yang berlaku

• Tujuan penelitian kuantitatif yaitu
menguji teori

• Teori digunakan untuk menentukan
variabel

• Variabel merupakan sarana untuk
analisis dan pengujian hipotesis

Kualitatif

• Menjawab masalah penelitian dengan
menggunakan teori – teori yang berlaku

• Tujuan penelitian yaitu
mengembangkan teori

• Variabel merupakan produk atau hasil
penelitian

• Peneliti dapat mengeksplorasi dan 
menemukan variabel baru yang secara
konseptual mungkin tidak ada

7

IDENTIFIKASI VARIABEL PENELITIAN
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PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Mengumpulkan data dari sejumlah
sampel, lalu menggunakan temuan
dalam sampel tersebut untuk
menyimpulkan tentang populasi

• Metode pengumpulan data yaitu 
kuesioner dan pengukuran. Kuesioner
yaitu lembaran pertanyaan penelitian
yang diberikan kepada responden untuk
diisi, Pengukuran yaitu menggunakan
alat ukur untuk mendapatkan jawaban
dari responden

Kualitatif

• Jumlah sampel tidak banyak, yang 
penting kaya  akan informasi

• Sampel digunakan untuk mempelajari
proses yang berkaitan dengan
fenomena penelitian

• Metode pengumpulan data yaitu studi
pustaka, wawancara mendalam, dan 
diskusi kelompok terarah. 
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PENGUMPULAN DATA
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Pengumpulan Data

• Studi pustaka yaitu mengkaji sumber tertulis
(dokumen, laporan tahunan, undang2, 
sertifikat) dan dapat berupa sumber data 
primer, sekunder, dan tertier.  

• Wawancara mendalam (Indept Interview)
yaitu wawancara semi – terstruktur, terfokus, 
dan mendalam untuk menggali jawaban dari
responden

• Diskusi kelompok terfokus (Focus Group 
Discussion) yaitu suatu metode diskusi, 
dimana seorang moderator bertindak sebagai
pemimpin dan pengendali diskusi kelompok

9

KUANTITATIF DAN KUALITATIF
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PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kuantitatif

• Menguji hipotesis dengan menggunakan
teknik statistik yang kompleks

• Distribusi karakteristik responden
disajikan dalam analisis univariat
(nilai tendensi pusat)

• Menguji hubungan antara responden
dengan menggunakan analisis bivariat, 
multivariat, dll

Kualitatif

• Menganalisis data setelah semua data 
terkumpul

• Analisa data dapat berupa content 
analysis dan thematic analysis

• Analisis data merupakan bagian dari
rancangan riset, tinjauan pustaka, 
pengurutan data, pengarsipan data, 
pembentukan teori
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ANALISIS DATA



SCIENTIFIC RESEARCH                (Basic & applied)

•Cakupan masalah

•Pengumpulan data awal

•Identifikasi masalah 

Perumusan Masalah1

Kerangka teoritis Kerangka Pemikiran2

Pengembangan / dedukasi

Hipotesis 

Perumusan

Hipotesis 
3

•Desain
•Pengukuran variabel
•Pengumpulan data
•Analisis & interpretasi

Pengujian Hipotesisi4

•Kesimpulan

•Saran hasil penelitian

Kesimpulan 

Penelitian
5



Sumber Masalah Penelitian Ilmiah

FENOMENA

KESENJANGAN

PENELITIAN

(Research Gap)

KESENJANGAN TEORI

(Theory Gap)

MASALAH
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STRATEGI 
PENELITIAN BISNIS
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DI ERA NEW NORMAL
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Era new normal adalah
transformasi dimana kita
bisa menjalankan aktivitas normal
sebelum terjadinya Covid-19 namun
denganmenerapkanprotokolkesehatan
guna mencegah terjadinya penularan
Covid-19. Kita akan menjalani
kehidupan secara new normal hingga
ditemukannya vaksin dan dapat
digunakan sebagai penangkal virus
corona. Beberapa ahli dan pakar
kesehatan dunia telah memastikan
bahwakemungkinanpalingcepatdapat
ditemukannyavaksinadalahpada2021.
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STRATEGI PENELITIAN

Strategi adalah pilihan, you can’t be all things to all people (Michael Porter).

Ada potensi topik baru di era new normal untuk pengembangan penelitian khususnya dalam bidang

manajemen.

Prilaku Masyarakat berubah untuk melakukan kegiatan secara online. Transaksi untuk membeli dan menjual

secara online, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan meminimalisir penyebaran

COVID-19 

Saat pandemi ini, perguruan tinggi perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi. Selain dosen, 

juga mahasiswa dilibatkan sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat. Bukan dengan datang ke desa, 

melainkan kita berikan nomor kontak Camat hingga RT RW untuk kemudian disampaikan dan diberikan

informasi yang benar tentang COVID dan cara penanganannya. Jadi Penelitian atau pengabdian masyarakat ini

dilakukan secara daring sehingga terasa manfaatnya baik bagi mahasiswa maupun masyarakat,” 
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Status Pekerjaan Berdasarkan SurveiCOVID-19 BPS

Hasil survei menunjukkan
bahwa 2,52 persen
responden mengaku terkena
PHK akibat perusahaan
mereka terimbas COVID-19. 
Sementara, 18,34 persen
dirumahkan. 

Add a footer 17
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Teknis Bekerja Selama Pandemi

Hasil survei menunjukkan
bahwa 39% selalu WFH, 34% 
WFH namun ada jadwal
WFO, 7% masuk WFO dan 19% 
tidak memungkinkan WFH

Add a footer 18
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WORK FROM HOME MENURUT PENDIDIKAN

Dari survei BPS ini, terlihat
semakin tinggi tingkat
pendidikan pekerja, maka
semakin besar proporsi ia
bekerja WFH. Pada tingkat
SD-SMP, proporsinya sekitar
20 persen. Sementara, pada 
pekerja berpendidikan S1 ke
atas mencapai lebih dari 40 
persen.

Add a footer 19
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KELOMPOK PENDAPATAN PALING TERDAMPAK
PENURUNAN PENDAPATAN

Dari survei BPS ini, terlihat
semakin tinggi tingkat
pendidikan pekerja, maka
semakin besar proporsi ia
bekerja WFH. Pada tingkat
SD-SMP, proporsinya sekitar
20 persen. Sementara, pada 
pekerja berpendidikan S1 ke
atas mencapai lebih dari 40 
persen.

Add a footer 20
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SEKTOR TERDAMPAK COVID-19

21
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KINERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
INDONESIA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19



TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Dunia diprediksi akan menghadapi tantangan ekonomi yang lebih kompleks dari
krisis keuangan global dan akan menjadi resesi terburuk sejak Great Depression. 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani menyatakan bahwa posisi
arus modal keluar Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan nilai Rp145,28 
triliun, dua kali lebih besar dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008 yang 
bernilai Rp 67,9 triliun.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan yang cukup dalam
semenjak publikasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia



TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA



TANTANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Himbauan untuk melakukan work from home dan social distancing

menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kemunduran, bahkan

beberapa di antaranya terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK). Menurut data Kemenaker per 1 Mei 2020, pandemi COVID-19

menyebabkan 1.032.960 pekerja sektor formal yang dirumahkan, 375.165

pekerja sektor formal yang di-PHK, dan 314.833 pekerja sektor informal yang

terdampak (Kemenaker 2020). Selain itu, Centre of Reform on Economics

(CORE) Indonesia memprediksi bahwa jumlah pengangguran di Indonesia

akibat COVID-19 pada kuartal II-2020 akan melonjak hingga 9,35 juta orang

untuk skenario terberat yang disusun. Hal tersebut semakin melebarkan

jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelas rentan miskin.



PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK RENTAN MISKIN

Pandemi ini diperkirakan
menyebabkan kenaikan jumlah
penduduk miskin hingga mencapai
106,9 juta penduduk. Dengan kata 
lain, terdapat sekitar 82 juta
penduduk Indonesia atau setara
dengan 30 persen dari total penduduk
Indonesia yang rentan menjadi miskin 
(TNP2K, 2020). Pertumbuhan
ekonomi Indonesia pun diperkirakan
hanya tumbuh sekitar 2,1 persen dan 
bahkan dapat melambat hingga -3,5 
persen (World Bank 2020).



TREY
research

Seek the Opportunity

Before

Work from Office

Study from School

Dine-in meal

Less care of hygiene

Direct meeting

After

Work from Home

Study from Home

Take away meal

More care of hygiene

Virtual meeting

The New Normal

Opportunity
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TOPIK PENELITIAN 
DI ERA NEW NORMAL
MARKETING DIGITAL

PERAN MARKETING DIGITAL 
DALAM MENINGKATKAN KINERJA 
UMKM DI TENGAH PANDEMIK 
COVID-19 DAN ERA NEW NORMAL
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OPPORTUNITY DI ERA NEW NORMAL

• Covid-19 ini banyak merubah paradigma kita hampir

disemua aspek.

• Pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan produk

atau jasa mereka ke konsumen, sebagai

strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona. Para

pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital

branding sebagai sarana komunikasi dengan target

konsumennya



TOPIK PENELITIAN DI ERA NEW NORMAL

MARKET  PLACE
Marketplace adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual

dengan pembeli melalui internet. Salah satu marketplace pertama di dunia yang 

mempopulerkan marketplace adalah eBay. Dirilis pada tahun 1995, website ini

membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Dua dekade kemudian, kita

melihat bahwa marketplace sudah banyak berkembang dan sekarang Anda bisa

menemukan marketplace untuk banyak hal mulai dari barang bekas sampai

makanan. Di Indonesia sendiri, marketplace menjadi beberapa startup paling 

sukses di Indonesia, bahkan sudah mencapai status unicorn seperti Tokopedia dan 

Bukalapak.



MARKET  PLACE

Marketplace sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional. Pada

dasarnya, marketplace menyediakan tempat bagi mereka yang ingin berjualan di

website mereka. Kemudian pihak marketplace akan memunculkan barang jualan itu

ketika ada calon pembeli yang melakukan pencarian. Jika si calon pembeli memang

mau membeli barangnya, mereka bisa melakukan pembayaran melalui marketplace itu

sendiri.

Yang berbeda dengan pasar tradisional adalah seorang penjual tidak perlu membayar

uang sewa untuk mendapat tempat di marketplace. Ini tentunya menjadi salah satu daya

tarik marketplace. Siapa yang tidak ingin berjualan dengan gratis? Mereka hanya perlu

mendaftarkan diri dan mereka sudah bisa mulai berjualan.



ONLINE SHOP

Online shop mengacu pada berbagai toko yang ada pada platform online. Pada 

dasarnya, online shop adalah tempat dimana terjadinya suatu transaksi penjualan

barang atau jasa di internet. Online shop tidak harus ada pada website. Anda juga 

bisa membuka toko online di social media seperti Facebook dan Instagram.

Berbeda dengan marketplace, jika Anda berjualan di online shop, Anda akan

berhubungan langsung dengan pembeli. Sekarang di Indonesia, ada banyak online 

shop yang dioperasikan di Instagram. Untuk melakukan pemesanan, Anda bisa

menghubungi mereka lewat aplikasi chat seperti WhatsApp atau LINE. 

Kemudian Anda melakukan pembayaran melalui transfer, kirim bukti

pembayaran, dan penjual akan mengirim barang ke alamat Anda.



E-COMMERCE

E-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi anda tidak akan

menemukan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Sebuah brand atau

seorang penjual memang membuat sebuah website khusus untuk menjual barang-

barang yang dia jual. Selain itu, semua transaksi juga dilakukan melalui website 

menggunakan shopping cart dan payment gateway.

https://www.dewaweb.com/blog/payment-gateway/


ONLINE SHOP VS MARKETPLACE VS E-COMMERCE
FAKTOR TEKNIS DAN BIAYA

e-commerce tentunya akan membutuhkan lebih banyak biaya dan pengetahuan teknis dibanding marketplace 

atau online shop melalui social media.

Kalau Anda membuat website e-commerce, Anda perlu membayar seseorang untuk membuat websitenya
serta mengelolanya. Kalau Anda memiliki pengetahuan teknis, tentunya ini bisa membantu mengurangi
biaya yang perlu Anda keluarkan.
Kalau Anda memilih marketplace dan online shop, Anda bisa mengupload produk Anda ke platform yang 

sudah ada. Anda tidak perlu susah-susah memikirkan design dan biaya pembuatan website. Kebanyakan

marketplace juga bersifat gratis sehingga Anda tinggal perlu daftar dan mengupload gambar Anda.



ONLINE SHOP VS MARKETPLACE VS E-COMMERCE
EFEKTIFITAS BIAYA

Jika Anda menggunakan marketplace dan social media, Anda akan bersaing lebih

keras. Akan ada toko lain yang menawarkan barang yang sama dengan Anda dan 

Anda harus memasang harga yang bisa bersaing. Selain itu, lebih susah juga bagi

Anda untuk mendapat customer karena mereka memiliki banyak pilihan.

Dengan website e-commerce, Anda bisa mendapat margin yang lebih tinggi. 
Kemungkinan besar, pengunjung website Anda akan melakukan transaksi
langsung di website Anda. Jadi, Anda juga tidak perlu bersaing dengan penjual
lain



ONLINE SHOP VS MARKETPLACE VS E-COMMERCE
BRANDING DAN REPUTASI

Tergantung pada apa yang Anda jual, kadang-kadang menjual di marketplace dan

social media bisa lebih bermanfaat. Misalnya, Anda menjual baterai, maka tidak

ada salahnya Anda menjual baterai Anda di marketplace agar saat ada yang

sedang belanja elektronik dan membutuhkan baterai, mereka bisa menemukan

produk Anda.

Tetapi kalau Anda merasa bahwa produk Anda unik dan merasa bahwa menjual

barang itu di marketplace atau social media bisa memberi dampak kurang baik

bagi penjualan dan reputasi, maka Anda disarankan untuk membuat website e-

commerce. Dengan e-commerce, Anda bisa meningkatkan brand identity Anda.

Anda akan secara pribadi mengurus langsung pesanan pelanggan Anda dan

bertanggung jawab atas kepuasan mereka.



ONLINE SHOP VS MARKETPLACE VS E-COMMERCE
MARKETING DAN TRAFFIC

Kalau Anda memasukkan produk Anda ke marketplace, Anda tidak memiliki kontrol atas

promosi yang mereka lakukan. Sebagai penyedia tempat, mereka ingin menjual sebanyak-

banyaknya produk yang mereka bisa dan barang Anda adalah salah satu dari ratusan barang

yang ada di website mereka. Mereka akan melakukan berbagai strategi marketing dan promosi

untuk mengundang orang-orang masuk ke marketplace mereka. Dari segi traffic, barang Anda

tentu akan dilihat banyak orang. Tetapi belum tentu mereka menjadi pelanggan Anda.

Kalaupun mereka membeli barang dari toko Anda di marketplace, Anda belum tentu bisa

menjangkau mereka lagi. Disini, Anda akan kehilangan leads.

Kalau Anda menggunakan website Anda sendiri, Anda akan memiliki kesempatan untuk

mengumpulkan leads. Data-data yang Anda dapatkan bisa membantu Anda untuk

mengoptimalkan campaign marketing Anda di waktu yang akan datang. Selain itu, Anda juga

bisa melakukan campaign marketing dengan bebas.



MARKETING TOOLS YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK
MEMASARKAN BISNIS SECARA ONLINE

Pemasaran bisnis melalui teknologi online sudah menjadi suatu hal

yang lumrah dilakukan oleh bisnis-bisnis kecil hingga menengah.

Jika kamu berniat membangun bisnis, kamu juga harus mampu

mengendalikan pemasaran produk yang akan kamu tawarkan.

Pemasaran online merupakan teknik yang perlu kamu pahami.

Jangan takut dulu, 10 tools ini mungkin bisa membantumu. Kali ini

kami akan menempatkan dirimu sebagai pemilik bisnis yang juga

melakukan pemasaran untuk bisnismu.
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CANVA UNTUK MEMBANGUN VISUAL BRAND

Saat ingin memulai suatu bisnis,
bangunlah identitas brand terlebih
dulu dengan menentukan nama
brand dan maknanya, visi-misi, logo
hingga detail-detail seperti font, atau
vibe yang ingin ditunjukkan melalui
brand. Oleh karena itu, Canva
sudah menyiapkan lebih dari 50 ribu
template yang bisa dipakai secara
gratis untuk mendesain tampilan
brand. Mulai dari paket logo dan
font, poster, kartu nama, brosur,
flyer, template untuk daftar menu,
serta berbagai gambar yang bisa
dipilih dalam beragam ukuran untuk
media sosial.

Add a footer 40

http://canva.id/
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TRELLO UNTUK MENGORGANISIR BERBAGAI PERENCANAAN

Setelah menentukan bagaimana
tampilan dan “sifat” brand, kini
waktunya untuk melakukan
perencanaan. Tak hanya untuk
media sosial, juga bisa
menggunakan Trello untuk
mengorganisir segala persiapan
yang dibutuhkan untuk
memasarkan brand. Bisa juga
menggunakan website yang satu
ini untuk membuat checklist,
mengunggah foto atau file, serta
mengundang member yang ada
dalam daftar pengurus bisnis
untuk ikut berkolaborasi.

Add a footer 41

https://trello.com/
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HOOTSUITE UNTUK MENGELOLA MEDIA SOSIAL

Fitur pada website ini bisa
digunakan untuk mengorganisir
media sosial bisnismu, baik untuk
unggahan, respon dari pengikut
media sosial, atau pelanggan dari
berbagai platform media sosial
yang digunakan untuk
memasarkan bisnis. Jika bisnis
tidak melibatkan banyak akun
media sosial dalam platform yang
sama, bisa memilih paket
Professional yang hanya dibandrol
Rp 400 ribu per bulan. Tapi, jika
bisnis adalah agensi yang
mengurus media sosial milik
klien, gunakan paket Team,
Business, atau Enterprise dengan
harga mulai dari Rp 1,8 juta per
bulan.

Add a footer 42
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SEMRUSH/AHREFS/GOOGLE TRENDS UNTUK MENENTUKAN KEYWORD

Jika visual brand dan media sosial
sudah terurus, inilah waktunya
untuk mulai membangun website
bisnis yang bisa dimulai dengan
membeli paket cloud hosting plus
domain terlebih dulu. Setelah itu,
baru bisa menggunakan ketiga
website di atas untuk menentukan
kata kunci bisnis. Mulailah dengan
mengklik masing-masing website
melalui heading di atas. Selain untuk
menyediakan informasi yang
berguna untuk audiens, juga bisa
meningkatkan brand awareness jika
website-mu berhasil menduduki
peringkat di halaman pertama mesin
pencari Google.
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YOAST SEO UNTUK MENAIKKAN PERINGKAT WEBSITE

Lebih teknis lagi, fitur ini merupakan
plugin atau kode software untuk
menjalankan fungsi tertentu pada
Content Management System
(CMS). Plugin Yoast berfungsi untuk
menentukan focus keyword dan
menganalisis isi artikel di website-
sehingga lebih mudah dideteksi oleh
SEO di mesin pencarian. Fitur inilah
yang dapat membantu peringkat
website naik sehingga bisnis juga
bisa mengalami peningkatan brand
awareness di internet
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UNSPLASH UNTUK SUMBER FOTO

Website yang menyediakan ratusan
ribu foto profesional ini bisa
digunakan untuk memaksimalkan
konten yang dibuat untuk
melengkapi tampilan visual
marketing, mulai dari gambar
makanan, bangunan, atau alam, serta
foto eksperimental bisa digunakan.
Unsplash menyediakan foto dengan
cc: 0 (gratis tanpa credit ke
fotografer sama sekali), meskipun
penyertaan credit akan lebih
dihargai. Jangan khawatir, foto yang
disediakan di Unsplash merupakan
file asli dengan kualitas tinggi.
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EMAIL MARKETING TOOLS: MAILCHIMP/GETRESPONSE/SENDINBLUE

Ketika sudah mulai mengunggah
beberapa konten terkait bisnis ke
website, pastikan calon audiens
mendapat informasi ini. Anda bisa
menggunakan email marketing tools
dari tiga sumber pada heading. Email
merupakan cara pendekatan yang
paling personal, oleh karena itu,
buatlah konten dan bahasa email
yang friendly dan tidak kaku
sehingga penerima email merasa
bahwa produk anda adalah sesuatu
yang mereka butuhkan.
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GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK PIXEL UNTUK ANALISIS WEBSITE

Setelah melengkapi website dengan
berbagai marketing tools di atas,
lakukan analisis terhadap website
untuk mengecek perkembangan
website anda. Dua online marketing
tools di antaranya adalah Google
Analytics dan Facebook Pixel. Meski
sama-sama berfungsi untuk
menganalisis jumlah dan perilaku
pengunjung website, namun ada satu
perbedaan antara kedua tools ini,
yaitu jika Google Analytics
merupakan kode yang ditempelkan
secara manual ke website, lain
halnya dengan Facebook Pixel yang
diinstal dalam bentuk plugin untuk
website.
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GOOGLE ADS UNTUK PERIKLANAN ONLINE

Google Ads merupakan marketing tools yang bisa
digunakan untuk membuat campaign bisnis. Tools ini
bisa membuatkan iklan dalam bentuk display visual,
teks, video, bahkan etalase untuk beberapa produk.
Beberapa tipe iklan Google yang bisa diaplikasikan
untuk melaksanakan campaign.

1. Google AdWords

Google AdWords bisa membuat Google menempatkan
website di peringkat teratas pada mesin pencarian saat
pengguna internet mencari kata kunci yang relevan
dengan produk yang ditawarkan.

1. Google Display Network (GDN)

Fitur periklanan Google ini bisa menampilkan iklan
dengan lebih menarik lagi, sebab GDN menyediakan
slot untuk menaruh banner atau poster di website yang
relevan dengan bisnis, meskipun harus bisa
menyediakan banner/poster dalam berbagai ukuran
agar dapat dipajang di situs yang dituju.
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FACEBOOKADS DAN TWITTERADS UNTUKALTERNATIF PERIKLANANONLINE

Selain Google Ads, ada dua tools pemasangan iklan
yang bisa digunakan di media sosial, yaitu untuk
Facebook dan Twitter. Facebook Ads merupakan
layanan Facebook yang bisa digunakan untuk
mempromosikan akun maupun unggahan di media
sosial terkait, seperti Facebook, Instagram, atau
WhatsApp. Tidak hanya Facebook, anda juga bisa
melakukan promosi di Twitter Ads Manager melalui
dua pilihan; Promote Mode yang bisa mengunggah
tweet yang sudah diatur dan dijadwalkan sebelumnya,
serta Quick Promote untuk mempromosikan tweet
tertentu.

Sumber: https://www.dewaweb.com/blog/10-online-marketing-tools-untuk-bisnismu/
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TOPIK PENELITIAN 
DI ERA NEW NORMAL
FINANCIAL TECHNOLOGY

PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY 
DALAM LAYANAN KEUANGAN 
DIGITAL DI TENGAH PANDEMIK 
COVID-19 DAN ERA NEW NORMAL
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• Definis Fintech dari Berbagai Sumber :

Definisi Fintech

OJK
Fintech adalah sebuah inovasi  
pada industri jasa keuangan  
yang memanfaatkan  
penggunaan teknologi. Produk  
finTech biasanya berupa suatu  
sistem yang dibangun guna  
menjalankan mekanisme  
transaksi keuangan yang  
spesifik.

Bank Indonesia  
FinTech merupakan hasil  
gabungan antara jasa keuangan  
dengan teknologi yang akhirnya  
mengubah model bisnis dari  
konvensional menjadi moderat,  
yang awalnya dalam membayar  
harus bertatap-muka dan  
membawa sejumlah uang kas,  
kini dapat melakukan transaksi  
jarak jauh dengan melakukan  
pembayaran yang dapat  
dilakukan dalam hitungan detik  
saja.

Arner et al. (2015)  
FinTech refers to the use  
of technology to deliver  

financial solutions.
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Mengapa Fintech?

Transaction Cost

Network Externalities

Multi slide Platform

Disruptive innovation

Teori Munculnya Fintech

Agency Cost

Sumber: Nofie Imam (2018) “Assessing the
dynamics of fintech in Indonesia

Innovation  
FinTech

Lowering cots

More effective
coordination

Increasing
Efficiency

4
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Mengapa Fintech

Masyarakat tidak dapat dilayani industri  
keuangan tradisional:
• Perbankan terikat aturan yang ketat
• Keterbatasan industri perbankan dalam  

melayani masyarakat di daerah tertentu

Masyarakat mencari alternatif pendanaan  
selain jasa industri keuangan tradisional:
• Masyarakat memerlukan alternatif  

pembiayaan yang lebih demokratis dan  
transparan

• Biaya layanan keuangan yang efisien dan  
menjangkau masyarakat luas

ASumber: M.Hadad, Kuliah Umum IBS
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Implikasi Digitalisasi: Industrial Revolution 4.0

Ekonomi digital sudah terjadi sejak industrial revolution 3.0 dan akan semakin meluas pada Industry 4.0 akibat  
teknologi baru yang memadukan fisik, digital dan biologi.

1.0
2.0

3.0
4.0

ElectricPower
Mass Production

Electronics &  
Information  
Technology
Automated  
Production

Automation  
& Data  
Exchange
Digitalization:  
cyber physical  
systems, IOT,  
smart
technologies

Water & Steam
Mechanized  

Production

End of 18th

century
Start of 20th  

century Start of 70ies Today

Perubahan yang terjadi eksponensial

Disruptive terhadap hampir seluruh  

industri dan di seluruh negara

Transformasi terjadi di seluruh sistem,  

baik produksi, manajemen, maupun  

pengaturan

Schwab, 2015; Davis, 2016

Dampak yang perlu menjadi  

perhatian utama: inequality, security,

& identity

Perkembangan TeknologiDigital
7



TIONGKOK

INDIA

AMERIKA SERIKAT

BRAZIL

(in million)

854

560

293

INDONESIA 171

149

Struktur Demografi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

Negara dengan Pengguna InternetTerbesar

Sumber: Internet World Stats

Struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh Gen Y (59%) memungkinkan teknologi digital diadopsidengan
sangat cepat…
▪ Penetrasi digital di Indonesia berjalan dengan sangat masif, tampak dari data yang menunjukkan Indonesia sebagai pengguna internet  

terbesar ke empat di dunia dengan total 171, 26 juta penduduk atau 63.54% dari total penduduk.

▪ Masif nya digitalisasi di Indonesia juga didukung oleh akses teknologi yang semakin terjangkau, sehingga memungkinkan meningkatnya  

partisipasi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan yang bersifat konvensional.

Potensi Fintech di Indonesia ? 8



Dari 170 juta orang Indonesia yang  
menggunakan telepon seluler, sebanyak  
130 juta sudah mengakses internet.
Namun dari 130 juta tersebut, sebanyak  
80 juta belum memiliki akses terhadap  
Bank konvensional dan Jasa Keuangan  
lainnya (Euromonitor, 2017).

Potensi Fintech di Indonesia ?

Peluang Bisnis bagi  
perusahaan FinTech  
melalui perluasan  
akses terkait dengan  
financial inclusion.

9



Type of interaction Business  
process

Some example

Customer-to-customer
(C2C)

Payment Digital walet, Peer to Peer Payment

Investment
Peer-to-peer (P2P) lending, equity
crowdfunding

Business-to-customer
(B2C)

Lending
Crowdfunding, micro loan, credit
facilities

Insurance Risk management

Business-to-business (B2B)
Infrastructure Security, data management

Multi purpose
Big data analytics, predictive
modeling

13Proses BisnisFintech

Sumber: Nofie Imam (2018) “Assessing the dynamics of fintech in Indonesia
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PELAKU FINTECH DI INDONESIA
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❑ COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus
yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang
sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan
Desember 2019.

❑Untuk Mengatasi penyebaran Covid-19, diterapkan beberapa aturan
pembatasan yang berdampak pada penurunan aktivitas bisnis dan ekonomi
yaitu untuk sementara ini semua aktivitas diupayakan dilakukan di rumah atau
stay at home (bekerja, belajar dan beribadah di rumah) dan sejumlah
larangan-larangan lainnya.

❑Walaupun harus tinggal di rumah Aktivitas ekonomi dan bisnis harus tetap
bergulir. Terkait dengan hal tersebut, kehadiran FinTech menjadi solusi yang
tepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan
keuangan dengan pembayaran, investasi, perencanaan keuangan, penyusunan
laporan keuangan dengan media digital keuangan. Hanya dengan gawai di
tangan atau smartphone semua kebutuhan layanan masih tetap “exist”.

10PeranFintechdi tengahpandemi covid19
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• Bagi Individu

1. Menyelesaikan pembayaran secara mudah, cepat dan real  
time.

2. Mendapatkan pinjaman online tanpa ribet.
3. Dapat berinvestasi dengan informasi lengkap tanpa harus  

kemana-mana.
4. Melakukan transfer dengan biaya yang lebih murah.
5. Mendapatkan layanan konsultasi keuangan terkait untuk  

investasi ataupun untuk pengaturan keuangan pribadi.
6. Mendapatkan informasi yang lengkap sebelum melakukan  

pembelian atau investasi.

Manfaaat FinTech di Tengah Pandemi Covid 19
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• Bagi UMKM
1. Memperoleh sumber modal dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan

dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Memperoleh pendanaan sesuai dengan kebutuhan UMKM (P2P Lending, Equity  
crowd funding atau project financing).

3. Memanfaatkan layanan FinTech berbasis online menjadi lebih praktis, konsumen  
tetap terlayani di saat adanya badai covid 19 sehingga omzet penjualan tetap  
terjaga, bahkan bisa meningkat.

4. UMKM dapat memanfaatkan layanan akuntasi untuk memantau dan membuat  
laporan arus kas, neraca aset-liabilitas, dan laba-rugi. Sehingga, UMKM dapat  
menghemat waktu dan memudahkan dalam mempersiapkan pembukuan  
bisnisnya.

5. UMKM dapat memanfaatkan pelayanan pengolahan data sehingga dapat  
diketahui produk-produk mana yang paling disukai konsumen dan juga  
pengelolaan persediaan. Hal ini dilakukan dengan bantuan artificial integence  
atau kecerdasaran buatan yang disediakan oleh FinTech.

Manfaaat FinTech di Tengah Pandemi Covid 19
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•Bagi Pemerintah dan Bank Indonesia.
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Membantu pencapaian sasaran meningkatkan

financial inclusion.
3. Membantu pencapaian sasaran lesscash society.
4. Mengurangi permasalahan pemalsuan uang.
5. Bank Indonesia akan terbantu dengan digitalisasi  

layanan keuangan sehingga membantu dalam  
pencatatan peredaran uang.

Manfaaat FinTech di Tengah Pandemi Covid 19

• Sumber: Ispriyahadi (2020)
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20Peran FintechIndonesia?

Meningkatkan inklusi keuangan dan cash  
less society

Meningkatkan pendapatan bisnis UMKM

Membantu kebutuhan pembiayaan  
dalam negeri

Mendorong distribusi pembiayaan  
nasional

Mendorong tingkat kesejahteraan  
penduduk



TREY
research

65

Pelatihan Website dan Kamera untuk UMKM
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