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Penggunaan Aplikasi Fintech di Tingkat Global Meningkat Secara 
Signifikan di H1 2020, COVID-19 Mendorong Akselerasi Ini 

 
Laporan Adjust dan Apptopia yang baru menyebutkan bahwa jumlah sesi rata-rata untuk aplikasi 

investasi meningkat sebesar 88%, sedangkan jumlah sesi aplikasi pembayaran dan perbankan meningkat 
sebesar 49% dan 26%.  

 
 
Jakarta, 20 Oktober 2020 -- Adjust, platform pemasaran aplikasi global dan penyedia informasi aplikasi, Apptopia, 
hari ini meluncurkan Laporan Keuangan Seluler 2020 — benchmark global untuk aplikasi perbankan, pembayaran 
dan investasi —  menunjukkan bahwa COVID-19 telah secara signifikan mengakselerasi pertumbuhan eksponensial 
aplikasi fintech di tahun 2020. Saat kita membandingkan paruh pertama tahun 2019 dengan paruh pertama tahun 
2020, data Adjust dan Apptopia untuk berbagai negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa: 
 
 

• Kegiatan dalam aplikasi investasi, dimana pengguna dapat menjual dan membeli saham secara langsung dari 
telepon seluler mereka, meningkat pesat — dengan pertumbuhan sebesar 88% dalam rata-rata jumlah sesi 
per hari pada bulan Januari - Juni 2020. Aplikasi yang ditawarkan oleh platform trading seperti Acorns, Gatsby 
dan Stash membuat investasi menjadi demokratis dengan membuatnya lebih mudah diakses. Di tingkat 
global, aplikasi investasi adalah kategori dengan tingkat pertumbuhan tercepat kedua yang dilacak oleh 
Adjust pada tahun 2020, mengalahkan kategori populer lainnya seperti game kasual dan hiperkasual. 

 

 
  

https://www.adjust.com/id/
https://apptopia.com/
https://www.adjust.com/id/resources/ebooks/mobile-finance-report-2020
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• Jumlah sesi dalam aplikasi pembayaran meningkat sebesar 49% secara rata-rata untuk berbagai negara dalam 
survei kami. Negara-negara berikut mencapai tingkat pertumbuhan yang paling luar biasa: Jepang (75%), Jerman 
(45%), Turki (39%), Amerika Serikat (33%), dan Inggris (29%). Pengguna semakin banyak menggunakan telepon 
seluler untuk melakukan transaksi agar dapat mematuhi peraturan social distancing. 

 
• Jumlah sesi untuk aplikasi perbankan dan aplikasi pembayaran secara gabungan meningkat sebesar 26% (rata-

rata) di negara-negara yang kami survei. Walaupun semua negara mengalami kenaikan dari segi jumlah sesi, 
negara yang memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah Jepang (142%), Jerman (40%), Turki (31%), dan 
Amerika Serikat (27%).  

 

 
 

• Super-apps masih menjadi salah satu tren utama dalam industri seluler. Asia melihat kemajuan super-apps 
melalui aplikasi terkemuka seperti WeChat dan KakaoTalk. Tetapi kawasan lain juga mulai mengejar, Revolut — 
misalnya — menjalankan strategi 'super-app'. 

 
“Dampak pandemi terhadap sektor perbankan dan akselerasi layanan digital seluler sebaiknya tidak 
diremehkan,”  kata Paul H. Müller, co-founder dan CTO Adjust. "Walaupun sektor perbankan telah 
beradaptasi terhadap disrupsi digital yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, COVID-19 mempercepat 
transformasi, dengan membuka akses dan peluang bagi jutaan konsumen yang belum memiliki rekening 
bank dan kurang memiliki akses perbankan di seluruh dunia." 

 

  

https://www.adjust.com/blog/super-apps-mobile-marketing/
https://www.icarvision.com/en/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-online-banking
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Jumlah instalasi menunjukkan bahwa sektor perbankan di negara berkembang akan meningkat pesat 
 
Jepang memimpin dari segi jumlah unduhan aplikasi perbankan di antara negara-negara yang dianalisis dalam 
laporan ini, tetapi juga merupakan outlier. Tingkat instalasi di berbagai negara maju lainnya justru menurun dalam 
12 bulan terakhir, menurut data Apptopia. 

 
 

“Walaupun tren ekonomi umum menyebutkan bahwa ini merupakan masa sulit bagi banyak aplikasi 
perbankan utama di negara maju, pasar negara berkembang masih menyediakan peluang bagi aplikasi 
keuangan internasional untuk terus bertumbuh,” kata Adam Blacker, VP of Insights - Apptopia. “Sektor 
perbankan bertumbuh paling pesat di negara-negara seperti Turki, Ukraina dan Brasil.” 

 

Pengguna semakin banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan aplikasi 
 
Jumlah sesi dan instalasi aplikasi di kategori keuangan meningkat secara signifikan pada tahun 2020, tetapi waktu 
yang dihabiskan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut juga turut meningkat di tingkat global. Pada paruh 
pertama tahun 2019, pengguna rata-rata menghabiskan 7,7 menit per sesi dalam aplikasi, tetapi pada tahun 2020 
jumlah tersebut meningkat menjadi 8,35 menit, yakni meningkat sebesar 8,9%. 
 
Data Adjust menyebutkan bahwa peningkatan paling signifikan dari segi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan 
aplikasi di sektor fintech terjadi pada Q2 2020, saat lockdown mulai diberlakukan di seluruh dunia. Dari negara-
negara yang dianalisis dalam laporan ini, Argentina berhasil meraih pertumbuhan paling tinggi dari segi waktu yang 
dihabiskan untuk menggunakan aplikasi dari tahun-ke-tahun — meningkat 72%. Diikuti oleh Ukraina, yakni 62%, 
kemudian Rusia dan Brazil, yang meningkat sebesar 50%. Jepang mengalami kenaikan sebesar 21%. 
 
Negara-negara dengan industri perbankan yang lebih mapan memiliki user yang menggunakan aplikasi dalam waktu 
yang tidak lama, yang mungkin disebabkan karena mereka bisa menggunakan fungsi perbankan melalui layar desktop 
atau di kantor cabang terdekat. Aplikasi yang menargetkan unbanked user cenderung menawarkan pendekatan yang 
lebih mendidik, yang membuat user menggunakan aplikasi dengan lebih lama. Misalnya, Vicky Saputra, CEO of 
Indonesian fintech Netzme, mengatakan,”Inklusi keuangan dan finansial literasi merupakan isu yang cukup besar, 
terutama untuk masyarakat yang tinggal di kota-kota kecil dan pedesaan.” 
 

Biaya akuisisi rendah, dengan peluang mendapatkan pengguna yang loyal  
 
Bersamaan dengan perubahan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, biaya akuisisi untuk aplikasi perbankan 
dan aplikasi pembayaran telah menurun secara drastis. Sejak bulan Februari, eCPI (Biaya Efektif per Instalasi) 
menurun sebesar 77% pada bulan Mei, biaya akuisisi pengguna untuk aplikasi perbankan hanya sepersekian dari 
biaya akuisisi pengguna di awal tahun.  
 
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sub-kategori perbankan, pembayaran dan investasi, silakan unduh 
laporan di sini. 
 

### 
 

https://www.adjust.com/id/resources/ebooks/mobile-finance-report-2020
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Metodologi 
Laporan keuangan seluler global memanfaatkan data internal dari Adjust dan Apptopia pada periode 1 Januari 2020 
- 30 Juni 2020, membandingkannya dengan data untuk periode yang sama di tahun 2019. Laporan ini menganalisis 
lebih dari 270 aplikasi keuangan — termasuk sub-kategori perbankan, pembayaran dan investasi — di Amerika 
Serikat, Rusia, Ukraina, Turki, Brasil, Jerman, Inggris, Jepang dan Argentina. Laporan tersebut berfokus pada 
pertumbuhan tingkat instalasi dan jumlah sesi, berapa banyak waktu yang dihabiskan pengguna untuk menggunakan 
aplikasi, dan tingkat retensi untuk kategori ini.  
 
Tentang Adjust 
Adjust adalah platform pemasaran aplikasi global. Lahir di tengah ekonomi seluler dan bertumbuh karena hasrat 
akan teknologi, perusahaan ini sekarang memiliki 16 kantor cabang di seluruh dunia.  
 
Platform Adjust mencakup pengukuran, pencegahan penipuan, keamanan siber dan produk otomatisasi pemasaran. 
Sebagai kesatuan, fitur-fitur tersebut akan membuat kegiatan pemasaran menjadi lebih sederhana, lebih cerdas, dan 
lebih aman bagi 40.000 aplikasi yang menggunakan Adjust. Perusahaan global terkemuka seperti Procter & Gamble, 
Rocket Internet dan Tencent Games telah menerapkan solusi Adjust untuk mengamankan anggaran dan 
meningkatkan hasil. 
 
Tentang Apptopia  
Apptopia menyediakan informasi yang bersaing mengenai mobile app economy. Data point yang digunakan antara 
lain jumlah unduhan, pengguna aktif, pendapatan, peringkat store, informasi mengenai audience, analisis review, 
dan informasi SDK. Apptopia didirikan atas keyakinan bahwa komunitas aplikasi seluler membutuhkan transparansi 
untuk membuat persaingan lebih adil serta memfasilitasi inovasi dan perkembangan industri. Pembuat aplikasi 
seluler dan pengembang, penyedia layanan, dan investor menggunakan Apptopia dalam keseharian untuk 
mendapatkan informasi dan memantau kompetitor, menyampaikan strategi bisnis, serta mengidentifikasi 
kepentingan dan tren baru pelanggan. Dapatkan informasi melalui: Blog, Twitter, dan LinkedIn. 
 

https://www.adjust.com/id/
http://apptopia.com/
http://blog.apptopia.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2384659-1&h=1614573342&u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fapptopia&a=Twitter
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2384659-1&h=479910067&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fapptopia%2F&a=LinkedIn

