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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Implementasi Sistem Informasi Marketing Funding (Rowasia Collector) 

Rowasia Collector merupakan sebuah aplikasi Collector atau Account Officer 

yang berbasis smartphone android, untuk memudahkan marketing funding dalam 

melakukan pencatatan transaksi. Adapun transaksi yang dapat dilakukan 

marketing funding adalah setor tunai, pembukaan rekening anggota baru dan 

memberikan informasi data anggota berupa identitas anggota, saldo akhir anggota 

serta total tagihan ketika anggota mempunyai pembiayaan dimanapun dan 

kapanpun. 

Sistem aplikasi rowasia collector mulai digunakan di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang pada tahun 2018. Sistem aplikasi rowasia collector ini digunakan oleh 

semua marketing di KSPPS Berkah Abadi Gemilang namun yang lebih utama 

untuk marketing funding dan dapat di download melalui google playstore. 

Sebelum menggunakan system aplikasi rowasia collector ini KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang menggunakan sistem transaksi manual yaitu dengan slip. Proses 

transaksi manual kurang efektif dan efisien karena memakan banyak waktu untuk 

mencatat proses transaksi. Selain itu, dengan proses manual sering terjadi 

kesalahan dalam pencatatan, kesulitan dalam pencarian data serta transaksi 

dengan proses manual kemungkinan untuk menyelipkan dana setoran lebih 

mudah. 

 Pada tahun 2017 KSPPS Berkah Abadi Gemilang mengalami kerugian yang 

diakibatkan penggunaan transaksi manual. Salah satu marketing menyelipkan 

dana setoran dengan cara slip transaksi di lapangan yang seharusnya disetor ke 
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admin atau teller disimpan sendiri dan sejumlah uang setoran tidak disetorkan. 

Agar transaksi lebih aman maka KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam 

melakukan transaksi di lapangan marketing tidak lagi dilakukan secara manual, 

tetapi dilakukan secara digital yaitu menggunakan system aplikasi rowasia 

collector. 

Sistem aplikasi rowasia collector ini diintregasikan ke sistem yang ada di 

kantor yaitu Rowasia Core System atau disebut dengan sistem IMFA (Islamic 

Micro Finance Application). Sistem ini dibuat oleh PBMT Rowasia yaitu salah 

satu badan usaha perhimpunan dalam memberikan layanan dengan sistem 

teknologi keuangan mikro syariah. 

Penggunaan sistem ini berbayar setiap bulan. Di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang sampai saat ini tagihan sistem perbulan sebesar Rp 2.102.000. Seperti 

yang dikatakan oleh Hery Prasetya, S. Sy. selaku kepala bagian pemasaran dalam 

hasil wawancara “Sekarang tagihan perbulannya mencapai Rp 2.102.000. Fasilitas 

yang diperoleh yaitu Rowasia Core System (IMFA), sistem aplikasi rowasia
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 collector dan sms geteway. Setiap penambahan aplikasi itu menambah biaya. 

Tapi kalau menambah pengguna rowasia collector ini tidak menambah biaya”. 

Adapun implementasi sistem aplikasi rowasia collector adalah sebagai 

berikut. 

1. Halaman Splash Screen Aplikasi 

Tampilan awal saat aplikasi dibuka atau sebagai halaman pembuka 

aplikasi. Halaman ini berisi logo dan nama aplikasi. 

 

Gambar 4. Splash Screen Aplikasi 
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2. Halaman Login Aplikasi 

Halaman saat aplikasi berada pada halaman login dimana terdiri dari logo 

aplikasi, imei, username, password dan tombol login untuk masuk kepada 

sistem. 

 

Gambar 5. Login Aplikasi 

3. Halaman Login Berhasil 

Apabila login berhasil dilakukan maka akan muncul tampilan seperti 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 6. Login Berhasil 
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4. Halaman Download Data 

Setelah login berhasil, maka akan muncul tampilan halaman data seluruh 

cabang. Pengguna atau marketing dapat memilih salah satu atau beberapa data 

sesuai yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi dalam melayani anggota. 

 

Gambar 7. Download Data 

5. Halaman Proses Download 

Halaman ini berisi proses dalam download data anggota yang telah dipilih. 

Dalam proses download data ini membutuhkan jaringan internet. 

 

Gambar 8. Proses Download 
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6. Halaman Menu Aplikasi 

Halaman ini berisi logo aplikasi, dashboard, data setoran, data anggota, 

tambah anggota, sync, setting, bantuan dan logout. 

 

Gambar 9. Menu Aplikasi 

7. Halaman Dashboard 

Halaman saat aplikasi berada pada menu utama aplikasi. Halaman ini 

berisikan informasi mengenai data transaksi seperti sync terakhir, status sync, 

jumlah setoran, nominal setoran, sukses sync, gagal sync dan belum sync. 

 

Gambar 10. Dashboard 
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8. Halaman Proses Transaksi Setor Tunai 

Halaman ini berisi entry setoran dan tampilan menu data anggota berupa 

no rekening, nama anggota, saldo serta setoran. 

 

Gambar 11. Proses Transaksi Setor Tunai 

9. Halaman Sub Entry Setoran 

Halaman ini berisi proses pencarian data anggota yang akan melakukan 

setoran tunai. 

 

Gambar 12. Sub Entry Setoran 
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10. Halaman Setoran Anggota 

Halaman ini berisi data anggota yang sudah dicari dan tinggal mengisi 

nominal setoran dalam satuan rupiah setelah itu cetak bukti transaksi pada 

icon bagian kanan atas. 

 

Gambar 13. Setoran Anggota 

11. Halaman Slip Bukti Transaksi Setoran 

Halaman ini berisi bukti transaksi yang diberikan kepada anggota saat 

melakukan pelayanan di lapangan berupa slip. Bukti transaksi berisi nama 

koperasi, waktu transaksi, nomor slip, nama anggota, saldo awal, setoran, 

saldo akhir dan nama petugas atau marketing di lapangan. 

 

Gambar 14. Slip Bukti Transaksi 
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12. Halaman Sync 

Halaman ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi agar semua data 

transaksi saat di lapangan dapat otomatis masuk ke sistem pada admin/teller. 

Caranya yaitu klik menu sync pada halaman menu kemudian masukkan 

password sync maka otomatis data akan terinkronisasi. 

 

Gambar 15. Sync 

13. Halaman Menu Data Setoran 

Halaman ini berisi data setoran yang sudah disinkronisasi, dapat 

dibuktikan dengan tanda centang pada data anggota setoran. 

 

Gambar 16. Menu Data Setoran 
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14. Halaman Data Anggota 

Pada halaman ini berisi seluruh jumlah anggota setiap kantor cabang. 

Apabila mencari data anggota, tinggal cari nama anggota dalam pencarian 

kemudian klik nama anggota tersebut. Dalam menu data anggota terdapat tiga 

sub halaman yaitu Anggota, Tabungan dan Tagihan. 

 

Gambar 17. Data Anggota 

15. Halaman Sub Menu Anggota 

Pada halaman ini berisi mengenai identitas anggota berupa nama, nomor 

anggota dan alamat anggota. 

 

Gambar 18. Sub Menu Anggota 
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16. Halaman Sub Menu Tabungan 

Pada halaman ini berisi informasi mengenai detai nomor rekening 

anggota dan jumlah saldo anggota. 

 

Gambar 19. Sub Menu Tabungan 

17. Halaman Sub Menu Tagihan 

Pada halaman ini berisi informasi mengenai  nomor rekening pembiayan 

dan jumlah tagihan apabila anggota mempunyai pembiayaan. 

 

Gambar 20. Sub Menu Tagihan 
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18. Halaman Tambah Anggota 

Halaman ini berfungsi untuk menambahkan anggota baru atau 

pembukaan rekening baru. Pada halaman ini berisi data calon anggota baru 

yaitu nama, nomor identitas, alamat, kota, tempat lahir, tanggal lahir, jenis 

kelamin, no hp dll. 

 

Gambar 21. Tambah Anggota 

Namun pada implementasinya menu tambah anggota ini kurang efektif untuk 

digunakan karena penggunaan menu ini hanya untuk transaksi lebih cepatnya jadi 

data yang dapat diinput kurang lengkap perlu lagi input data dari teller yang 

mengakibatkan data anggota ganda. 

B. Peningkatan Pelayanan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem Aplikasi 

Rowasia Collector 

Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya penyedia 

pelayanan  untuk menciptakan kepuasan bagi para penerima pelayanan. Dengan 

kata lain jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan penerima 

pelayanan maka dapat dikatakan pemberi pelayanan tersebut mempunyai kualitas 
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yang baik, tetapi sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

apa yang diharapkan maka dapat dikatakan pelayanan tersebut kurang baik. 

Terkait peningkatan pelayanan sebelum menggunakan dan sesudah 

menggunakan sistem aplikasi rowasia collector dalam melakukan transaksi 

funding di KSPPS Berkah Abadi Gemilang dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan sistem aplikasi rowasia collector mampu meningkatkan pelayanan 

kepada anggota. Penggunaan sistem aplikasi rowasia collector dapat menujang 

marketing dalam melakukan transaksinya. 

Adapun peningkatan pelayanan sebelum dan sesudah menggunakan sistem 

aplikasi rowasia collector dapat dilihat pada tabel berikut. 

NO 

PELAYANAN 

Sebelum Menggunakan 

Rowasia Collector 

Sesudah Menggunakan 

Rowasia Collector 

1. 
Waktu yang digunakan untuk 

transaksi 4 menit 

Waktu yang digunakan untuk 

transaksi 1 menit 

2. Dapat melayani 50 anggota per hari Dapat melayani 100 anggota per hari 

3. 
Kerumitan dalam form karena 

transaksi manual 

Kemudahan dalam transaksi karena 

paperless dengan menggunakan 

sistem 

 4. Slip bukti transaksi kurang lengkap Slip bukti transaksi lebih lengkap 

 5. Data kurang akurat Data lebih akurat 

 6. Kurang aman Lebih aman  

 7. Anggota kurang percaya Menambah kepercayaan anggota 

Tabel 5. Peningkatan Pelayanan 

Menurut kepala bagian pemasaran, sesuai hasil wawancara yang telah 

dilakuakan kepada Hery Prasetya, S.Sy., mengatakan “Sebelum menggunakan 

rowasia collector dalam melakukan transaksi marketing menggunakan slip 

manual, karena adanya beberapa faktor yaitu kurang efisiensi waktu, efektifitas 

dalam melakukan transaksi serta mampu menambah kepercayaan anggota maka 
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digunakan rowasia collector untuk mengatasi hal tersebut”. Hal ini menunjukkan 

bahwa transaksi dengan menggunakan sistem aplikasi rowasia collector dapat 

memberikan pelayanan yang baik kepada anggota berupa efektif dan efisien 

dalam bertransaksi. 

Dalam melakukan transaksi, marketing lebih mudah hanya dengan 

menggunakan smartphone android dan mobile bluetooth printer. Seperti yang 

disampaikan Sri Rahayu, Amd.Keb. selaku marketing funding Cabang Utama 

Troso, mengatakan “Dengan menggunakan sistem aplikasi rowasia collector 

hanya dengan smartphone android dan mobile bluetooth printer yang saya bawa. 

Saya tidak perlu menulis di slip manual yang dapat memperlambat pekerjaan 

saya”. Hal ini menunjukkan dengan menggunakan sistem aplikasi rowasia 

collector dapat mempermudah dan mempercepat marketing funding dalam 

melakukan transaksi di lapangan. Namun Sri Rahayu, Amd.Keb. juga mengatakan 

“Kadang terjadi sistem error namun tidak lama, karena langsung konfirmasi sama 

servernya”. Hal ini menunjukkan selain kelebihan yang didapat dari sitem aplikasi 

rowasia collector terdapat juga kelemahan. 

Menurut marketing lain, yaitu Sofiyan Abdul Fatah mengatakan bahwa “Dengan 

menggunakan sistem aplikasi rowasia collector dapat memberikan pelayanan 

yang baik untuk anggota, dapat dilakukan dengan offline tanpa harus 

menggunakan data internet serta untuk menjaga keamanan bersama, sistem 

aplikasi rowaia collector tidak dapat menghapus data transaksi dan tidak dapat 

melakukan tarik tunai di lapangan”. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan sistem aplikasi rowasia colletor dapat memberikan kenyamanan 
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dan keamanan bagi penggunanya yaitu marketing funding KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang. 

Sofiyan Abdul Fatah juga mengatakan “Kadang kala saat melakukan 

transaksi sistem lambat atau slow respon, ketika di Lapangan mau download data 

baru harus menggunakan data internet. Selain itu, ketika ada anggota baru tidak 

bisa diinput data secara langsung, harus konfirmasi dulu ke Teller untuk 

diinputkan dari Kantor, karena pada menu tambah anggota baru di aplikasi 

rowasia collector hanya mampu menginput data anggota secara cepat jadi kurang 

lengkap ketika diinput dari rowasia collector”. 

Selain manfaat yang dirasakan oleh para pengguna dengan menggunakan 

sistem aplikasi rowasia collector juga memberikan manfaat bagi anggota KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang. Sesuai hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis diantaranya kepada Ernawati, mengatakan“sistem transaksinya sudah 

menggunakan hp android, pelayanan yang diberikan lebih cepat dan akurat”. Ini 

menunjukkan bahwa sistem transaksi rowasia collector memberikan dampak 

kepada anggota berupa efisiensi waktu dan ketepatan data yang diberikan kepada 

anggota. Untuk memberikan pelayanan kepada anggota markting tidak perlu 

menulis di slip setoran secara manual dan dengan menggunakan sistem aplikasi 

rowasia collector slip bukti transaksi sudah dilengkapi dengan total saldo akhir 

anggota setelah melakukan setoran. Hal ini juga memberikan kepercayaan 

anggota kepada marketing funding dan instansi KSPPS Berkah Abadi Gemilang. 

Hal ini juga dirasakan Efa Nur Afiyah sebagai anggota mulai tahun 2017. Efa 

mengatakan “Sebelum menggunakan sistem aplikasi rowasia collector 
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transaksinya menggunakan slip yang ditulis manual, proses transaksinya lebih 

lama dan kadang kala terjadi kesalahan penulisan. Setelah menggunakan sistem 

ini, transaksinya lebih cepat, sudah tertera saldo akhir saya. Hal ini menambah 

kepercayaan saya dan saya semakin rajin menabung”. Selain efesiensi waktu dan 

ketepatan bertransaksi, dengan menggunakan sistem aplikasi rowasia collector 

dapat meningkatkan keinginan anggota untuk terus menabung. Hal ini dapat 

meningkatkan pendapatan funding di KSPPS Berkah Abadi Gemilang. 

Dari penjelasan di atas yang didapat dari proses wawancara dan observasi di 

lapangan, maka dapat diketahui bahwa kelebihan dan kekurangan sistem aplikasi 

rowasia collector KSPPS Berkah Abadi Gemilang adalah: 

1. Memberikan kemudahan transaksi marketing funding di Lapangan. 

2. Waktu yang digunakan untuk bertransaksi lebih efektif dan efisien. Hal ini 

berbeda ketika melakukan transaksi manual. Ketika bertransaksi manual maka 

marketing harus menulis di slip manual dan anggota menunggu lama. Tentu 

lebih efisien ketika transaksi di lapangan menggunakan sistem aplikasi rowasia 

collector. 

3. Dapat menambahkan anggota baru di lapangan. Karena dalam fitur rowasia 

collector menyediakan input data untuk anggota baru dan langsung otomatis 

masuk data sistem di kantor. Jadi ketika ada anggota yang ingin membuka 

rekening beru bisa dilakukan di lapangan. 

4. Keamanan dalam bertransaksi. Setiap transaksi yang dilakukan marketing di 

Lapangan tidak dapat dihapus. Kemungkinan untuk menyelipkan dana lebih 

kecil. 
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5. Slip bukti transaksi yang diberikan kepada anggota lebih lengkap dan lebih 

akurat sehingga menambah kepercayaan kepada anggota. Slip bukti transaksi 

berisi nama koperasi, waktu transaksi, nomor slip, nama anggota, saldo awal, 

setoran, saldo akhir dan nama petugas atau marketing di lapangan. 

6. Sistem aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. Aplikasi dapat diunduh 

melalui play store. 

7. Menjadikan anggota rajin menabung. Karena kepercayaan yang diperoleh 

membuat anggota rajin menabung. 

Sedangkan kekurangan dari sistem aplikasi rowasia collector adalah: 

1. Karena sistem berbasis data maka terjadi error system. 

2. Saat melakukan transaksi sistem lambat atau slow response. 

3. Ketika download data baru di lapangan harus menggunakan data internet. 

4. Menu data anggota kurang efektif digunakan.  

C. Peningkatan Funding Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem Aplikasi 

Rowasia Collector 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang merupakan koperasi dalam bidang jasa 

keuangan. Hasil wawancara penulis dengan bagian pemasaran menyatakan bahwa 

salah satu strategi penghimpunan dana sebagian besar dilakukan dengan cara 

jemput bola. Marketing Funding mengambil secara langsung di rumah, sekolah 

maupun tempat-tempat usaha lainya. Dalam melakukan transaksi tersebut 

marketing dibekali dengan sistem aplikasi rowasia collector. 
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Sistem aplikasi rowasia collector ini digunakan sejak awal tahun 2018 

sampai saat ini. Oleh karena itu, terjadi perubahan pendapatan pada KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang karena dengan adanya sistem aplikasi rowasia collector 

maka dapat memudahkan dalam proses transaksi. Sehingga target jemput bola 

yang dilakukan semakin banyak dan pendapatan semakin meningkat. 

Peningkatan pendapatan funding KSPPS Berkah Abadi Gemilang sebelum  

dan sesudah menggunakan sistem aplikasi rowasia collector dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tahun 
Jumlah 

Anggota 
Pendapatan Funding 

Rata-rata Tabungan 

Per Anggota 

2017 7.404 Rp 10.454.676.236 Rp 1.412.000 

2018 10.198 Rp 23.571.969.379 Rp 2.311.430 

2019 11.587 Rp 32.079.565.616 Rp 2.768.583 

Sumber: wawancara dengan Kabag. Pemasaran Hery Prasetya, S. Sy. Tanggal 27 

Februari 2020. 

Tabel 6. Peningkatan Pendapatan Funding 

Berdasarkan tabel di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendapatan jumlah funding sebelum menggunakan sistem aplikasi rowasia 

collector pada tahun 2017 dengan jumlah anggota 7.404 orang mendapatkan 

perolehan funding sebesar Rp 10.454.676.236 dan rata-rata tabungan per anggota 

sebesar Rp 1.412.000, sedangkan pada tahun pertama menggunakan sistem 

aplikasi Rowasia Collector di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dengan jumlah anggota 10.198 mampu memperoleh funding sebesar Rp 

23.571.969.379 dan rata-rata tabungan per anggota sebesar Rp 2.311.430.  Pada 
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tahun 2019 pendapatan funding semakin meningkat sebesar Rp 32.079.565.616 

dengan jumlah anggota 11.587 orang dan rata-rata tabungan per anggota sebesar 

Rp 2.768.583. 

Jumlah nominal pendapatan funding sebelum menggunakan dan sesudah 

menggunakan sistem aplikasi rowasia collector menunjukkan kecenderungan 

yang semakin meningkat. Hal ini merupakan indikasi yang baik bagi KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang.  


