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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam melakukan transaksi di Lapangan marketing tidak lagi dilakukan 

secara manual, tetapi dilakukan secara digital. Transaksi yang dapat dilakukan 

marketing di Lapangan berupa setor tunai, pembukaan rekening anggota baru dan 

memberikan informasi data anggota berupa identitas anggota, saldo akhir anggota 

serta total tagihan ketika anggota mempunyai pembiayaan. 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. 

Dengan menggunakan sistem rowasia collector dalam melakukan transaksi di 

Lapangan memberikan pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan 

pelayanan kepada anggota KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Peningkatan 

pelayanan sebelum dan sesudah menggunakan sistem aplikasi rowasia colletor 

yaitu pertama, waktu yang digunakan dalam transaksi. Kedua, jumlah anggota 

yang dilayani per hari. Ketiga, kemudahan dalam bertransaksi. Keempat, 

kelengkapan slip 



67 
 

 
 

bukti transaksi. Kelima, keakuratan data. Keenam, keamanan dalam melakukan 

transaksi. Dan terakhir, menumbuhkan kepercayaan anggota KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang. 

Pendapatan jumlah funding sebelum menggunakan dan sesudah 

menggunakan rowasia collector menunjukkan kecenderungan yang semakin 

meningkat. Dapat dibuktikan dengan data pendapatan jumlah funding sebelum 

menggunakan sistem 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 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. 

B. Saran 

Pentingnya sistem rowasia collector bagi marketing funding untuk 

melakukan transaksi di Lapangan. Agar pengguna atau marketing dapat 

memudahkan pekerjaannya dan penerima pelayanan atau anggota dapat 

menikmati pelayanan dengan baik dan bisa lebih percaya kepada KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang. Perlunya meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dengan 

mengantisipasisi terjadinya sistem error serta memperbaiki fitur tambah anggota 

baru agar marketing lebih mudah lagi dalam melakukan transaksi di Lapangan.  


