
Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk 
Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut 
menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 
makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu memberi manfaat 
pada perusahaan? 
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Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu 

meningkatkan Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu 

meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan 

keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 

makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu 

memberi manfaat pada perusahaan? 

 

Jawab :  

1. Apa yang dimaksud dengan Financial Technology? 

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan 

dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi 

moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa 

sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan 

pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 

 

2. Bagaimana FinTech bisa terjadi? 

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi 

oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, 

permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari 

barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan 

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat 

diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem 

pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. 
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Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga 

sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan 

penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil 

teknologi sebelumnya. manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya 

dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. 

Bagi organisasi teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi 

informasi telah memasuki ke segala bidang, salah satunya dibidang bisnis. Bisnis 

tanpa adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam 

bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan 

dampak positif yang besar untuk jalanya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa 

manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis: 

 

1) Munculnya peluang bisnis baru (E-business), dengan semakin majunya teknologi 

dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang 

yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. 

Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah google. Di mana 

search engine google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan 

perusahaan google akan mendapatkan banyak keuntungan. 

2) Mengurangi biaya produksi dan operasional, kemajuan teknologi dan informasi 

dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang 

sedikit. dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah 

produksi di setiap barang produksinya. 

3) Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, 

mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, 
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sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul 

bersama, dan bisa melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai 

beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat 

mengawasi kinerja para karyawan. 

4). Akses informasi dan penyebaran informasi, mempublikasikan berita melalui 

internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingankan dengan menggunakan fax 

atau pos. Kita dapat menyebar luaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat 

berinteraksi langsung melalui komputer. 

5). Komunikasi yang cepat, fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan 

kecepatanya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti E-mail yang telah 

banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video 

conferencing juga mempercepat komunikasi. 

Jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan 

dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan 

berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun 

selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi infromasi juga dapat 

disalah gunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karen itu, untuk pengunaannya 

harus digunakan secara bijak. 
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Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk 

Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut 

menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 

makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu memberi manfaat 

pada perusahaan? 

Jawab :  

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya 

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

transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. 

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh 

pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, permasalahan 

dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, 

ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan 

yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual 

beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. 

Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga sering 

mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan penemuan baru 

dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil teknologi sebelumnya. manfaat 

teknologi informasi pada saat ini tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi 

juga untuk kebutuhan individu. Bagi organisasi teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi informasi telah 

memasuki ke segala bidang, salah satunya dibidang bisnis. Bisnis tanpa adanya memanfaatkan 

https://elearning.binadarma.ac.id/mod/forum/view.php?id=23864
https://elearning.binadarma.ac.id/mod/forum/view.php?id=23864
https://www.kompasiana.com/tag/teknologi


teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. Banyak pelaku bisnis yang 

memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan 

yang diinginkan. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif 

yang besar untuk jalanya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi 

informasi dalam bidang bisnis: 

1. Munculnya peluang bisnis baru (E-business), dengan semakin majunya teknologi dan 

informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang 

sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. 

Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah google. Di mana 

search engine google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan 

google akan mendapatkan banyak keuntungan. 

2. Mengurangi biaya produksi dan operasional, kemajuan teknologi dan informasi dapat 

membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. 

dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di 

setiap barang produksinya. 

3. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, mempermudah 

proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan 

tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa 

melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal 

tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para 

karyawan. 

4. Akses informasi dan penyebaran informasi, mempublikasikan berita melalui internet 

dapat tersebar luas dengan cepat dibandingankan dengan menggunakan fax atau pos. Kita 

dapat menyebar luaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung 

melalui komputer. 

5. Komunikasi yang cepat, fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatanya 

berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti E-mail yang telah banyak digunakan 

untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conferencing juga 

mempercepat komunikasi. 
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1. Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk 

Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal 

tersebut menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian 

Indonesia secara makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan 

mampu memberi manfaat pada perusahaan? 

 
Jawaban: 
 
• Fintech Dapat Mengurangi Jumlah Pinjaman yang Berbunga Tinggi 

Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita ingin meminjam uang atau menyimpan 
uang dibank, maka akan dikenakan bunga setiap bulannya. Biasanya bunga inilah yang 
memberatkan perekonomian masyarakat. Hadirnya fintech menjawab permintaan sistem 
peminjaman uang secara transparan dan dapat dengan mudah diakses. Bagi mereka yang 
sudah menggunakan fintech, tentu merasakan sekali manfaatnya dan juga perbedaannya, 
ketika belum dan sudah menggunakan fintech. Anda bisa mempelajari lebih detail tentang 
fintech ini, bahkan bisa saja membuat perusahaan start-up. Kemudian membuat inovasi 
fintech dengan menghadirkan layanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. 
Tidak menutup kemungkinan jika ada inovasi fintech yang tidak hanya di bidang kartu 
kredit dan debit, tapi juga bunga deposito atau bentuk lainnya yang akan memudahkan 
masyarakat pada umumnya. Di Indonesia sendiri, jumlah investasi di bidang fintech 
semakin lama semakin tinggi layaknya jumlah investasi fintech di dunia yang semakin 
besar. Bahkan, Indonesia sudah memiliki 5 unicorn dan beberapa diantaranya ialah Fintech. 
Oleh sebab itu, bisa saja perusahaan start-up baru yang bergerak di bidang ini akan 
mendapatkan dana investasi secara mudah dari para investor karena tingkat keuntungan 
yang tinggi pula. 

 
• Fintech Membantu Perusahaan Start Up 

Dengan banyaknya bermunculan perusahaan start-up baru yang menciptakan produk 
inovasi di bidang fintech. 
Contohnya ialah : Moneythor. Perusahaan start-up Moneythor memiliki fokus membuat 
produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking dimana analisisnya 
lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura dimana 
kemudian targetnya adalah Asia. 
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• Fintech Membantu Meningkatkan Taraf Hidup 
Selain mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan start-up, Fintech 

juga dapat meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat luas. 
Sebagai contoh, ada perusahaan start-up yang kemudian membuat inovasi untuk 
menghadirkan merchant. Di mana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan 
kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. 
Keunggulan Fintech lainnya ialah, di Asia Tenggara berperan penting dalam upaya 
pengentasan kemiskinan hingga 600 juta jiwa lebih. 
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Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu 

meningkatkan Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu 

meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan 

keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 

makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu 

memberi manfaat pada perusahaan? 

Jawab :  

1. Apa yang dimaksud dengan Financial Technology? 

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, 

yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, 

kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat 

dilakukan dalam hitungan detik saja. 

2. Bagaimana FinTech bisa terjadi? 

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi 

oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, 

permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari 

barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan 

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat 

diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem 

pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. 

Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga 

sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan 

penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil 
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teknologi sebelumnya. manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya 

dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. 

Bagi organisasi teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi 

informasi telah memasuki ke segala bidang, salah satunya dibidang bisnis. Bisnis tanpa 

adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. 

Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung 

kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan 

dampak positif yang besar untuk jalanya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa 

manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis: 

1) Munculnya peluang bisnis baru (E-business), dengan semakin majunya teknologi 

dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang 

yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. 

Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah google. Di mana 

search engine google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan 

perusahaan google akan mendapatkan banyak keuntungan. 

2) Mengurangi biaya produksi dan operasional, kemajuan teknologi dan informasi 

dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang 

sedikit. dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah 

produksi di setiap barang produksinya. 

3) Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, mempermudah 

proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan 

tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa 

melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal 

tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para 

karyawan. 



4). Akses informasi dan penyebaran informasi, mempublikasikan berita melalui 

internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingankan dengan menggunakan fax 

atau pos. Kita dapat menyebar luaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat 

berinteraksi langsung melalui komputer. 

5). Komunikasi yang cepat, fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan 

kecepatanya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti E-mail yang telah 

banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video 

conferencing juga mempercepat komunikasi. 

Jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan 

dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan 

berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun 

selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi infromasi juga dapat 

disalah gunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karen itu, untuk pengunaannya 

harus digunakan secara bijak. 
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Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu 

meningkatkan Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu 

meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan 

keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 

makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu 

memberi manfaat pada perusahaan? 

Jawab :  

1. Apa yang dimaksud dengan Financial Technology? 

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, 

yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, 

kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat 

dilakukan dalam hitungan detik saja. 

2. Bagaimana FinTech bisa terjadi? 

FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi 

oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan FinTech, 

permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari 

barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan 

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat 

diminimalkan. Dengan kata lain, FinTech membantu transaksi jual beli dan sistem 

pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. 

Saat ini teknologi informasi bukan hanya berkembang dengan pesat, tetapi juga 

sering mengalami perubahan yang sangat cepat. Hampir setiap detik selalu ditemukan 

penemuan baru dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil 
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teknologi sebelumnya. manfaat teknologi informasi pada saat ini tidak hanya 

dipergunakan untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kebutuhan individu. 

Bagi organisasi teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif, sedangkan untuk kebutuhan individu, teknologi dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi seperti mencari pekerjaan. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini, bisa dikatakan teknologi 

informasi telah memasuki ke segala bidang, salah satunya dibidang bisnis. Bisnis tanpa 

adanya memanfaatkan teknologi informasi tidak akan bisa maju dan terancam bangkrut. 

Banyak pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung 

kemajuan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan 

dampak positif yang besar untuk jalanya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa 

manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis: 

1) Munculnya peluang bisnis baru (E-business), dengan semakin majunya teknologi 

dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang 

yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. 

Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah google. Di mana 

search engine google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan 

perusahaan google akan mendapatkan banyak keuntungan. 

2) Mengurangi biaya produksi dan operasional, kemajuan teknologi dan informasi 

dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang 

sedikit. dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah 

produksi di setiap barang produksinya. 

3) Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, mempermudah 

proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan 

tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa 

melakukan teleconference untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal 

tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para 

karyawan. 



4). Akses informasi dan penyebaran informasi, mempublikasikan berita melalui 

internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingankan dengan menggunakan fax 

atau pos. Kita dapat menyebar luaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat 

berinteraksi langsung melalui komputer. 

5). Komunikasi yang cepat, fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan 

kecepatanya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti E-mail yang telah 

banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video 

conferencing juga mempercepat komunikasi. 

Jadi peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan 

dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan 

berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun 

selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi infromasi juga dapat 

disalah gunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karen itu, untuk pengunaannya 

harus digunakan secara bijak. 

 

 



Nama : Erwin 

NIM : 182510088 

Prodi : Magister Manajemen 

Tugas Fintech dan dunia usaha 

 

Soal: 

Data menyebutkan bahwa perkembangan fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk 
Domestik Bruto atau PDB sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut 
menunjukkan keberadaan fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara 
makro.  Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dalam hal keuangan mampu memberi 
manfaat pada perusahaan? 

 

Jawaban : 

Perkembangan tekonologi dalam hal keuangan mampu memberi manfaat bagi perusahaan. 
Dengan perkembangan teknologi dalam hal keuangan, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. 
Perusahaan dapat menjual barangnya secara daring/online dan mendapatkan pembayaran dengan 
lebih cepat dan mudah lewat e-money. Pembayaraan dengan e-money juga dikenal lebih aman 
dan mudah. 

https://elearning.binadarma.ac.id/mod/forum/view.php?id=23864
https://elearning.binadarma.ac.id/mod/forum/view.php?id=23864
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