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ABSTRAK 
 
 
 
Jatim Berbagi adalah salah satu aplikasi yang diperuntukkan sebagai media 
penyaluran bantuan sosial non tunai provinsi Jawa Timur. Jatim Berbagi 
bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., dan 
beberapa dinas kepemerintahan serta agen penyalur bantuan sosial di wilayah Jawa 
Timur. Dalam proses penyaluran bantuan sosial non tunai ini, PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengharapkan bahwa nantinya bantuan 
sosial ini terpantau secara baik hingga sampai ke tangan penerima bantuan sosial. 
Pihak manajemenpun mengharapkan bahwa penerima bantuan sosial tidak 
mengalami kesulitan dalam pengambilan bantuan sosial. Mengingat PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa perbankan, maka pihak bank tidak memiliki sumber daya untuk 
menyalurkan bantuan sosial langsung ke tangan penerima bantuan sosial. Oleh 
karena itu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. membutuhkan 
kerjasama dari agen yang tersebar di beberapa daerah Jawa Timur. Sebagai solusi 
dari permasalahan tersebut, maka sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk 
memantau transaksional dari penyaluran bantuan sosial non tunai di wilayah Jawa 
Timur. Selain itu, aplikasi Jatim Berbagi dibangun dengan menggunakan metode 
crowdsourcing sebagai jalan keluar untuk kebutuhan sumber daya agen sebagai 
penyalur bantuan sosial non tunai ini. Pengguna dari aplikasi distribusi ini yaitu 
agen dan calon agen saja. Dari sisi agen, aplikasi ini digunakan untuk mencacat 
distribusi, melakukan request settlement pencairan dana, hingga melihat riwayat 
distribusi bantuan sosial yang telah dilakukan. Sedangkan dari sisi calon agen, 
aplikasi ini dapat membantu mereka untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi 
mitra agen resmi dalam proyek bantuan sosial non tunai tersebut. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa fungsional dari aplikasi distribusi bantuan sosial 
dapat berjalan dengan baik yang hasilnya sesuai dengan perancangan sistem. 
Dengan penerapan crowdsourcing pada proses pencarian sumber daya penyalur 
bantuan sosial, akan meningkatkan kemudahan dalam sisi pendaftaran calon agen 
penyalur bantuan sosial.  
 
Kata Kunci: Jatim Berbagi, Crowdsourcing, Bantuan Sosial Non Tunai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang beralamatkan di Jalan 

Basuki Rachmad nomor 98 - 104, Surabaya, 60271, Jawa Timur, Indonesia  

bertugas untuk ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran 

sertanya dalam mengembangkan sektor unit usaha mikro dalam rangka 

memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Pada bulan Juli 

2019, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. memperoleh kepercayaan 

untuk menjadi mediator penyalur bantuan sosial non tunai di wilayah Jawa Timur.   

Perihal ditunjuknya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai 

mediator penyalur bantuan sosial non tunai adalah proyek pertama bank ini yang 

berkaitan dengan sistem bantuan sosial. Dalam program kerja bantuan sosial 

tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. menjalin kerjasama 

dengan berbagai pihak pemerintah serta agen. Bantuan sosial non-tunai tersebut 

diberikan dalam bentuk 9 bahan pokok seperti beras, minyak, pupuk, dan 

semacamnya sesuai kebutuhan penerima bantuan yang didasarkan pada latar 

belakang pekerjaan pihak penerima bantuan. Bantuan sosial non-tunai ini juga 

dibagi menjadi dua tipe penyaluran bantuan, yaitu tipe bantuan bundling serta 

bantuan parsial. Untuk penyaluran bantuan tipe bundling sendiri bentuk barang 

bantuannya telah di tentukan oleh pihak dinas pemberi bantuan terkait serta 

pengambilannya dilakukan dengan sistem sekali ambil. Sedangkan untuk 

penyaluran bantuan tipe partial pengambilan barangnya boleh dilakukan secara 

bertahap atau dicicil sesuai dengan nominal bantuan yang diberikan. Penyaluran 

tipe bantuan sebagian / partial tersebut akan diarahkan kepada para pemilik unit 

usaha mikro sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian mereka serta 

lebih mudah untuk menjangkau para penerima bantuan di berbagai daerah. 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dalam menjalankan 

program ini tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pendistribusian bantuan 
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secara non tunai secara partial atau disebut juga dengan agen partial. Oleh karena 

itu, pendistribusian bantuan sosial bertipe partial ini belum dapat dilakukan karena 

terhambat pada ketersediaan agen partial sebagai penyalur bantuan sosial yang 

langsung berhadapan dengan penerima bantuan sosial. Bantuan sosial yang 

diberikan bersifat non tunai dan bisa dalam berbagai bentuk, antara lain, sembako, 

pupuk dan lain lain, sesuai dengan kebijakan pemberi bantuan. Perusahaan 

membutuhkan agen partial yang memliki latar belakang usaha yang sesuai dengan 

bidang yang harus disalurkan. 

Dalam proses mendistribusikan bantuan, Pihak manajemen menginginkan 

bahwa pihak penerima bantuan sosial tidak mengalami kesulitan dalam 

pengambilan bantuan sosial. Oleh sebab itu, perusahaan menunjuk unit mikro pada 

setiap daerah untuk bekerja sama dengan agen partial yang sudah terpilih. Pihak 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pun mengharapkan bahwa 

bantuan sosial non tunai ini mudah untuk dilakukan pemantauan dalam 

transaksinya sehingga bantuan sosial ini dipastikan tersalurkan hingga ke tangan 

penerima bantuan sosial dengan verifikasi berupa identitas penerima bantuan sosial 

serta QR Code pada kartu bantuan sosial. Perusahaan tidak ingin bantuan salah 

sasaran, serta diselewengkan oleh agen partial. Karena lokasi pendistribusian 

bantuan tersebar di seleruh jawa timur, perusahaan mengharapkan agar bisa 

mendapatkan agen partial yang dekat dengan penerima bantuan agar distribusi 

bantuan bisa cepat dan tepat sasaran. Adapun beberapa bentuk bantuan sosial yang 

sudah disalurkan dari beberapa cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. yaitu seperti tampak pada tabel 1.1 dan tabel 1.2. 

Tabel 1.1 Penyaluran Jatim Berbagi 2019 
PENYALURAN JATIM BERBAGI 2019 

CABANG DINAS 
JUMLAH PENERIMA 
BANTUAN 

NOMINAL 

NGAWI Dinas Sosial Ngawi 14.233 KK 1.565.630.000 
NGANJUK Dinas Sosial Nganjuk 1.028 KK 113.080.000 

Dinas Pertanian Nganjuk 714 KK 142.800.000 
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Tabel 1.2 Data Contoh Penerima Bantuan Jatim Berbagi 2019 
PENYALURAN JATIM BERBAGI 2019 

CABANG DINAS NIK 
PENERIMA 
BANTUAN 

KETERANGAN NOMINAL 

NGAWI Dinas 
Sosial 
Ngawi 

35211249 
12500002 

LASMI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211266 
12580001 

PARIYEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211255 
07690003 

SUMIYAT Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211270 
06460041 

TUGINEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211271 
12490028 

SIKEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211270 
06540040 

RAJINEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211248 
06400002 

PAINEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211263 
01560001 

SUYATI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211263 
06680002 

CASMINI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211253 
12590003 

DARNI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211270 
06600056 

SARJIYE Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211244 
03330001 

SUMIYAT Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211258 
04650003 

SUHARTI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211245 
09680002 

WAGIYEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211204 
07520001 

MULYATI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211258 
01570002 

SUKINI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211263 
08690001 

PARTINI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  



4 
 

 
 

PENYALURAN JATIM BERBAGI 2019 

CABANG DINAS NIK 
PENERIMA 
BANTUAN 

KETERANGAN NOMINAL 

35211247 
11600003 

SUTIYEM Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211250 
12520004 

NGATI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

35211271 
12310022 

KARMI Minyak 1 L, Tepung 
Terigu 3 kg, Beras 3 
kg 

              
110.000  

 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi perusahaan 

adalah (1) Belum adanya alat bantu yang dapat digunakan mendistribusikan 

bantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, kepada penerima 

bantuan, melalui agen partial (2) Alat bantu tersebut haruslah dapat digunakan 

untuk memantau proses penyaluran bantuan sehingga tidak selewengkan oleh agen 

partial. (3) Karena perusahaan tidak memiliki sumber daya dalam menyalurkan 

bantuan non tunai di seluruh Jawa Timur, maka perusahaan membutuhkan alat 

bantu pencarian agen partial yang terdekat dengan penerima bantuan, agar bantuan 

dapat tersalur kepada penerima dengan cepat dan tepat. (4) Alat bantu harus 

memungkinkan agen partial dapat mengajukan pencairan dana(settlement) apabila 

sudah selesai membagikan bantuan kepada penerima (5)Alat bantu haruslah mudah 

dan ringan digunakan oleh agen partial yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur 

untuk mengidentifikasi penerima bantuan, oleh sebab itu, perusahaan 

menginginkan alat bantu berbasis mobile. Dampak yang terjadi jika permasalahan 

tidak segera diselesaikan adalah, PT Bank Pembangunan daerah jawa Timur tidak 

dapat menjalankan program kerja penyaluran bantuan dengan cepat dan tepat, 

sehingga program untuk mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat menjadi 

terhambat.  

Solusi yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah yaitu membangun 

aplikasi distribusi bantuan sosial non tunai pada Jatim Berbagi berbasis mobile 

dengan konsep crowdsourcing untuk pendaftaran agen penyalur bantuan dengan 

tipe partial. Metode crowdsourcing telah banyak dipakai perusahaan untuk mencari 

solusi kebutuhan sumber daya kepada komunitas di internet. Aplikasi ini bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan agen penyalur bantuan sosial bertipe sebagian / partial 
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serta memudahkan penerima bantuan sosial untuk mengambil bantuan sosial karena 

jangkauan agen penyalur bantuan sudah tersedia di setiap daerah Jawa Timur. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yaitu bagaimana 

membangun aplikasi distribusi bantuan sosial non tunai pada crowdsourcing Jatim 

Berbagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah pada pembuatan 

aplikasi distribusi bantuan sosial non tunai pada crowdsourcing Jatim Berbagi PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat berbasis android yaitu aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan pendaftaran mandiri oleh pihak crowd untuk menjadi agen 

resmi penyalur bantuan sosial bertipe partial, serta melakukan transaksi 

penyaluran bantuan sosial. 

2. Agen yang mendaftarkan secara mandiri hanya diperuntukkan untuk unit 

usaha mikro yang melayani pengambilan bantuan sosial tipe sebagian / 

partial. 

3. Aplikasi yang dibuat terdiri dari modul pendaftaran mandiri agen dan 

modul transaksi penyaluran bantuan sosial kepada penerima bantuan. 

4. Penerima bantuan sosial hanya memiliki kartu bantuan sosial / QR code 

untuk mengambil bantuan sosial ke agen, dikarenakan beberapa faktor 

yaitu dari ketersediaan smartphone, usia, serta keterbelakangan 

pendidikan yang dimiliki untuk mengoperasikan aplikasi Jatim Berbagi 

tersebut. 

5. Aplikasi yang dibuat berbasis Android dengan sistem operasi minimal 

Kitkat. 

6. Mengingat besarnya sistem Jatim Berbagi pada PT Bank Jatim maka pihak 

manajemen meminta agar sistem ini akan dikerjakan oleh dua peneliti, 
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yaitu penelitian ini dan penelitian lain dengan judul : Penerapan Simple 

Additive Weighting pada Pemilihan Agen Crowdsourcing Jatim Berbagi 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari membangun aplikasi distribusi bantuan sosial non tunai pada 

crowdsourcing Jatim Berbagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

adalah untuk memenuhi kebutuhan agen penyalur bantuan bertipe partial, serta 

membantu proses distribusi bantuan sosial dari agen penyalur bantuan sosial hingga 

sampai ke tangan penerima bantuan sosial. 

 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari membangun aplikasi distribusi bantuan sosial non tunai pada 

crowdsourcing Jatim Berbagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

yaitu memudahkan proses penyaluran bantuan sosial yang belum memiliki agen 

penyalur bantuan sosial serta memberi kesempatan bagi pemilik usaha mikro untuk 

menjadi agen penyalur bantuan sosial Jatim Berbagi guna mendorong peningkatan 

dalam usahanya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penulis tidak menemukan penelitian dengan kasus yang sama namun peneliti 

menemukan penelitian dengan kesamaan metode yang digunakan oleh penulis. Hal 

ini dapat menambah pengetahuan dan memperkaya teori untuk dijadikan salah satu 

acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Kristofer Danela 

Lukito, Liliana 
Liliana, Henry 
Novianus Palit, 
2017. Universitas 
Kristen Petra 

Pembuatan Aplikasi 
Crowdsource Untuk 
Jasa Rumah Tangga 
Berbasis Android 

Aplikasi penyedia dan pencari jasa untuk 
pekerjaan rumah tangga yang membantu 
dalam negosiasi dan komunikasi sehingga 
mencapai kesepakatan. Selain itu juga 
terdapat fungsi ulasan, penilaian, dan 
pengaduan. Dapat digunakan baik oleh 
pihak yang sedang membutuhkan pekerja 
rumah tangga maupun oleh pihak yang 
ingin menawarkan jasanya. 

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh mereka membahas crowdsource untuk 
memenuhi kebutuhan dalam penyedia dan pencarian jasa untuk pekerjaan rumah tangga, 
sedangkan yang dilakukan oleh penulis untuk mengajak partisipasi pemilik usaha mikro 
dalam membantu penyaluran bantuan kepada para pihak penerima bantuan. 

2. Septian Agung 
Wibowo, 2018. 
Institut Bisnis dan 
Informatika Stikom 
Surabaya 

Membangun Aplikasi 
Ketkers Media Iklan 
Kucing Berbasis 
Crowdsource 

Situs web bagi penyedia jasa dan pencari 
jasa seputar kucing (perawatan, makanan, 
adopsi, dan sebagainya) dengan model 
crowdsourcing. Aplikasi dapat dijadikan 
sebagai perantara bagi penyedia dan 
pencari jasa untuk bertemu, serta tersedia 
validasi sertifikasi para penyedia jasa 
sehingga meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 

 Perbedaan: Penelitian yang dilakukannya membahas pemanfaatan crowdsourcing untuk 
bidang seputar kucing dengan membuat aplikasi web untuk para penyedia dan pencari jasa 
seputar kucing. 

 

 

2.2 Distribusi 

Distribusi merupakan proses menyalurkan (pembagian atau pengiriman) 

kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Distribusi bisa memiliki makna 

menyalurkan bantuan (beras, keperluan sehari-hari, dan sebagainya) kepada 

penduduk dan sebagainya (Kemendikbud, 2016). 
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Dalam penelitian ini, distribusi yang dimaksud merupakan penyaluran 

bantuan non-tunai kepada masyarakat dari suatu dinas terkait yang dibagi menjadi 

dua tipe bantuan yaitu tipe bundling dan parsial. Untuk bantuan tipe bundling sudah 

ditentukan oleh pihak dinas pemberi bantuan terkait isi bantuannya serta sistem 

pengambilannya (sekali ambil) dan disalurkan melalui agen tertentu yang telah 

ditentukan oleh pihak dinas pemberi bantuan terkait kepada pihak penerima 

bantuan. Sedangkan untuk bantuan tipe parsial boleh diambil secara bertahap atau 

dicicil menyesuaikan dengan keinginan penerima bantuan ataupun ketersediaan 

barang di agen. Bantuan tipe parsial ini disalurkan melalui agen yang terdaftar 

melalui program crowdsourcing. 

 

 

2.3 Definisi dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial 

Salah satu sistem baru penyaluran bantuan sosial diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non 

Tunai (ojk, 2019). Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program 

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, 

pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga 

diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan 

formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. 

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, 

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. 

Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, 

dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga 

rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, 

tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga 

dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan 

dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non 

tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 
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2.4 Manfaat dan Pentingnya Pengelolaan Bantuan Sosial 

Bantuan sosial memiliki manfaat yang cukup banyak untuk para penerima 

bantuan (ojk, 2019). Di bawah ini dijelaskan mengenai manfaat dari bantuan sosial 

tersebut : 

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, 

sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan. 

2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional 

Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia. 

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. 

5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan 

kecil di bidang perdagangan. 

Dengan adanya manfaat yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi 

terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdanganan maka proses pengelolaan 

bantuan sosialpun harus dilakukan dengan baik. Pengelolaan bantuan sosial ini 

diatur dalam kajian tata kelola bantuan sosial kementerian / lembaga Indonesia. 

Disebutkan bahwa anggaran dari bantuan sosial juga didapatkan dari alokasi 

anggaran belanja nasional. (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 

2015) 

 

 

2.5 Dasar Hukum Bantuan Sosial 

Bantuan sosial diatur oleh negara dalam sebuah perundangan-undangan, serta 

beberapa peraturan pemerintah, dan juga peraturan menteri keuangan. (Direktorat 

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Dasar hukum dari bantuan 

sosial dijelaskan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang 

menjelaskan salah satunya yaitu rincian belanja negara dalam bentuk 

pemberian bantuan sosial. 
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2. Peraturan pemerintah / PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi dari 

dana anggaran sebagai upaya melindungi masyarakat dari terjadinya resiko 

sosial serta penurunan tingkat perekonomian.  

3. PMK Nomor 81 / PMK 05/2012 tentang bantuan sosial pada kementerian / 

lembaga yaitu disebutkan bahwa bantuan sosial adalah pengeluaran berupa 

transfer uang, barang ataupun jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat / 

daerah yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

 

 

2.6 Definisi dan Manfaat Crowdsourcing 

Crowdsourcing dikemukakan pertama kali oleh Jeff Howe dalam sebuah 

artikelnya. Crowdsourcing menggambarkan ajakan terbuka yang dilakukan oleh 

suatu lembaga atau perusahaan dan ditujukan kepada siapa saja untuk melakukan 

fungsi atau tugas di dunia maya yang dimana pada umumnya tugas tersebut 

dikerjakan oleh karyawannya sendiri (Howe, 2006). Crowdsourcing berasal dari 

kata “crowd” yang berarti kumpulan orang dan kata “source” yang berarti sumber 

baik itu informasi, ide, pendanaan, maupun sebuah produk. Cara kerjanya dengan 

melakukan ajakan terhadap semua talenta dari berbagai sukarelawan maupun 

pekerja paruh waktu yang tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan, untuk 

mengerjakan sebuah proyek baik untuk suatu klien atau umum (Arif, 2018). 

Crowdsourcing bisa di definisikan sebagai aktivitas partisipatif secara daring 

terhadap suatu pekerjaan dalam berbagai sektor bisnis yang ditawarkan oleh 

individu, institusi, lembaga nirlaba, atau perusahaan, oleh kumpulan individu yang 

memiliki kemampuan atau pengetahuan yang dibutuhkan (Sawidji, 2016). 

Kecepatan, jangkauan, kerahasiaan identitas, peluang untuk keterlibatan 

secara asynchronous, serta kemampuan untuk membawa berbagai informasi 

menjadikan internet sebagai syarat utama dalam crowdsourcing. Sehingga bisa 

dikatakan bahwa crowdsourcing sangat bergantung pada internet. (Delwiche & 

Henderson, 2013) 
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Sistem crowdsourcing sangat menguntungkan bagi perusahaan karena 

memiliki kelebihan dapat memperoleh banyak pendukung berupa banyaknya pihak 

yang memiliki kesiapan untuk ikut dalam sebuah proyek dari mana saja dan kapan 

saja. Selain kualitas hasil yang bagus, dari segi biaya juga terjangkau bahkan bagi 

pemilik usaha yang masih kecil. (Arif, 2018) 

Model bisnis crowdsourcing dapat dijadikan sebagai kesempatan bagi 

Indonesia untuk melakukan lompatan dalam persaingan global dengan persentase 

unggul lebih besar dibandingkan bersaing secara konvensional. Perkembangan 

terkini membuktikan bahwa pekerja crowdsourcing mulai profesional dalam 

melakukan pekerjaannya dan menjadikannya sebagai pekerjaan utama, tidak lagi 

secara amatir dan berangkat dari hobi. Pada masa mendatang bisa jadi model bisnis 

crowdsourcing benar-benar menjadi “kantor” bagi semua orang. (Sawidji, 2016) 

 

 

2.7 Proses Crowdsourcing 

Crowdsourcing menurut Brabham (2013), merupakan sebuah metode yang 

memiliki dasar dari kegiatan outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan serta 

beberapa komunitas yang ada di dunia luas atau biasa disebut online. Crowdsoucing 

juga memiliki beberapa tahapan dalam implementasinya. Tahapan yang pertama 

yaitu perusahaan harus mengetahui setiap fungsi dan tugas yang harus dilakukan. 

Tahapan berikutnya yaitu mempertimbangkan pengerjaan dari tugas dan fungsi 

yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan mempertimbangkan bahwa 

tugas akan dilibatkan pada pihak eksternal daripada sebuah pihak internal 

perusahaan. Pada tahap berikutnya, pihak eskternal yang berbentuk sebuah 

komunitas akan mengerjakan pekerjaan tersebut hingga perusahaan menerima hasil 

yang diharapkan, sehingga tahapan terakhir yaitu pemberian imbalan ataupun 

hadiah dapat dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pihak komunitas yang telah 

menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

Proses Crowdsourcing dijelaskan lebih detail pada gambar berikut ini: 
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An organization that has a task it needs performed

A community (crowd) that is willing to perform the task
voluntarily

An online environment that allows the work to take
place and the community to interact with the organization

Mutual benefit for the organization and the community.

Crowdsourcing
Intermediary

Crowdsourcing
Intermediary

 
Gambar 2.1 Proses Crowdsourcing (Brabham, 2013) 

(Sumber : Brabham, 2013) 

Dari gambar 2.1 di atas, crowdsourcing memiliki beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan sebelum proses akan berjalan dengan baik. Beberapa hal tersebut 

yaitu: 

1. Organisasi yang memiliki pekerjaan untuk diselesaikan. 

Proses ini merupakan sebuah perusahaan / organisasi yang memiliki tugas 

yang ingin diselesaikan oleh pihak komunitas eksternal. 

2. Komunitas / crowd yang bersedia menyelesaikan tugas  

Proses ini merupakan lemparan tugas atau masalah dari organisasi / 

perusahaan kepada komunitas eksternal. 

3. Lingkungan online yang memungkinkan pekerjaan berlangsung dan 

komunitas berinteraksi dengan organisasi 

Proses ini merupakan kebutuhan aplikasi yang akan membantu pengerjaan 

dari lemparan tugas / masalah dari organisasi / perusahaan kepada 

komunitas eksternal 

4. Pembayaran yang dilakukan untuk komunitas / crowd  

Proses ini merupakan hadiah atau timbal balik dari perusahaan / organisasi 

ke komunitas eksternal dan sebaliknya. Pemberian imbalan kepada pihak 
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komunitas eksternal perusahaan setelah menyelesaikan tugas ataupun 

pekerjaan tersebut. 

 

 

2.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008, menjelaskan tentang 

pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut:   

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria:   

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha;   

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.   

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:   

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling 

banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan 

paling banyak Rp2.5 miliar.   

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria:   

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling 

banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.5 miliar sampai 

dengan paling banyak Rp50 miliar.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas 

tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 
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orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.  

Tujuan dari adanya Usaha Mikro kecil dan Menengah dijelaskan dalam 

Undang -Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan 

usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan 

demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro berperan dalam proses 

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan dapat membantu mewujudkan stabilitas nasional. 

 

 

2.9 Crawling 

Crawling merupakan salah satu cara pengumpulan data di era big data seperti 

sekarang ini. Web crawler adalah suatu program yang bekerja untuk 

mengumpulkan semua informasi yang terdapat pada suatu website. Cara kerjanya 

dengan mengunjungi alamat website yang ditentukan kemudian mengambil dan 

menyimpan semua informasi di dalamnya (Wijaya, 2019). Dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan API sebagai media untuk melakukan crawling data 

yang dibutuhkan. 

 

 

2.10  API 

Application Programming Interface (API) merupakan kumpulan kumpulan 

perintah yang biasanya dibungkus dalam suatu library yang memungkinan untuk 

digunakan oleh banyak aplikasi lain dan membuat mereka saling terhubung serta 

berinteraksi satu sama lain (Williams, 2009). Salah satu tujuan penggunaan API 

adalah agar mempercepat proses pengembangan suatu sistem karena pengembang 

tidak perlu membuat fitur yang serupa berulang-ulang untuk digunakan oleh sistem 

lain, cukup dengan satu fungsi terpisah pada API untuk digunakan pada banyak 

sistem lain, hal ini tentu akan semakin terasa sekali manfaatnya apabila sistem yang 

dibangun cukup kompleks (Habibi, Fakhri, & Damayanti, Penggunaan Framework 

Laravel Untuk Membuat Aplikasi Absensi Terintegrasi Mobile, 2019) 
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Gambar 2.2 API  

(Sumber : Habibi, 2019) 

API dapat dibangun dengan banyak cara dan teknologi, tetapi agar mudah 

diimplementasikan, di maintenance, dan distandarisasi maka dipilihlah yang 

berbasis web. Maka diperlukan melalui protokol HTTP dan karena itu ada yang 

namanya REST API. Representational State Transfer (REST) merupakan desain 

arsitektur API yang komunikasi antar platformnya melalui HTTP Request untuk 

mengirim perintah, kemudian server akan membalasnya melalui HTTP Response. 

pada umumnya data yang dikirimkan berbentuk XML atau JSON (Perkasa & 

Setiawan, 2018). 

Dalam penelitian ini digunakan Retrofit REST API Client yang merupakan 

REST Client yang paling banyak digunakan untuk Android. Pengguna tidak perlu 

memikirkan bagaimana melakukan dan mengelola asynchronous request kepada 

endpoint API yang dituju karena sudah ditangani oleh Retrofit. Retrofit membuat 

pemanggilan API menjadi lebih mudah seperti pemanggilan metode biasa pada 

bahasa pemrograman java. Retrofit juga akan otomatis melakukan konversi data 

JSON atau XML ke dalam model objek yang mudah dibaca dengan bahasa 

pemrograman java pada Android (Chakraborty, 2017). 

 

 

2.11  QR Code  

Quick Respons (QR) Code yaitu kode batang dua dimensi yang disetujui 

sebagai standar internasional oleh ISO (ISO/IEC18004) pada Juni 2000. QR code 

bisa menampung lebih banyak data dibandingkan dengan barcode yang terbatas 
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hanya satu dimensi saja sehingga lebih efisien. QR Code dapat dibaca dengan 

mudah oleh pemindai serta memiliki respon yang cepat. QR Code juga dilengkapi 

dengan error correction sehingga lebih tahan terhadap kerusakan (Habibi, Masruro, 

& Khonsa', Aplikasi inventory barang menggunakan QR code, 2020). Pada 

penelitian ini, data yang akan di konversi ke dalam QR Code adalah data NIK serta 

nomor ebansos untuk digunakan pada proses transaksi. Sebelum data dilakukan 

konversi ke QR Code juga dilakukan encrypt sehingga membuat keamanannya 

berlapis dan semakin kuat sehingga tidak mudah untuk dilakukan duplikasi secara 

random. 

Untuk melakukan scan QR Code pada android digunakan open source code 

scanner yang dibuat oleh ZXing (Zebra Crossing). Merupakan scanner gambar 

barcode dan QR Code pada android yang akan menerjemahkan gambar tersebut ke 

dalam bentuk teks. Dengan open source code scanner tersebut maka cukup 

mengarahkan kamera ke gambar QR Code kemudian secara otomatis akan 

didapatkan isi teks dari gambar QR Code tersebut (ZXing, 2020). 

 

 

2.12  Android 

Android secara sederhana bisa diartikan sebagai sebuah software yang 

digunakan pada perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi kunci yang dirilis oleh Google. Sehingga Android mencakup keseluruhan 

sebuah aplikasi, mulai dari sistem operasi sampai pada pengembangan aplikasi itu 

sendiri. Pengembangan aplikasi pada platform Android ini menggunakan dasar 

bahasa pemrograman Java. Tetapi secara sempit, Android biasanya mengacu pada 

sistem operasinya saja (Tim EMS, 2015). 

Android memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut: 

1. Terbuka 

Android dibangun untuk benar-benar terbuka sehingga sebuah aplikasi 

dapat memanggil salah satu fungsi inti ponsel seperti membuat panggilan, 

mengirim pesan teks, menggunakan kamera, dan lain-lain. Android 

menggunakan sebuah mesin virtual yang dirancang khusus untuk 

mengoptimalkan sumber daya memori dan perangkat keras yang terdapat di 
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dalam perangkat. Android merupakan open source, dapat secara bebas 

diperluas untuk memasukkan teknologi baru yang lebih maju pada saat 

teknologi tersebut muncul. Platform ini akan terus berkembang untuk 

membangun aplikasi mobile yang inovatif. 

2. Semua aplikasi dibuat sama 

Android tidak memberikan perbedaan terhadap aplikasi utama dari telepon 

dan aplikasi pihak ketiga (third-party application). Semua aplikasi dapat 

dibangun untuk memiliki akses yang sama terhadap kemampuan sebuah 

telepon dalam menyediakan layanan dan aplikasi yang luas terhadap para 

pengguna.  

3. Memecahkan hambatan pada aplikasi 

Android memecah hambatan untuk membangun aplikasi yang baru dan 

inovatif. Misalnya, pengembang dapat menggabungkan informasi yang 

diperoleh dari web dengan data pada ponsel seseorang seperti kontak 

pengguna, kalender, atau lokasi geografis. 

4. Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah 

Android menyediakan akses yang sangat luas kepada pengguna untuk 

menggunakan library yang dipergunakan tools yang dapat digunakan untuk 

membangun aplikasi yang semakin baik. Android memiliki sekumpulan 

tools yang dapat digunakan sehingga membantu para pengembang dalam 

meningkatkan produktivitas pada saat membangun aplikasi yang dibuat. 

Google Inc. sepenuhnya membangun android dan menjadikan bersifat 

terbuka (open source) sehingga para pengembang dapat menggunakan 

android tanpa mengeluarkan biaya untuk lisensi dari Google dan dapat 

membangun android tanpa adanya batasan-batasan. Android Software 

Development Kit (SDK) menyediakan alat dan Application Programming 

Interface (API) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform android menggunakan bahasa pemrograman java. 
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2.13 Testing 

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menjamin bahwa sistem bekerja 

dengan seharusnya dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan dilakukan 

pengujian, kita dapat memastikan bahwa sistem telah memenuhi fungsionalitas 

yang dibutuhkan, selain itu juga untuk mencegah dan mengurangi kesalahan dalam 

sistem yang bisa terjadi di masa mendatang maka tentunya hal ini meningkatkan 

segi kualitas dari perangkat lunak itu sendiri (Jan, Shah, Johar, Shah, & Khan, 

2016). 

Kita bisa menemukan kemungkinan kesalahan yang bisa timbul pada sistem 

melalui serangkaian pengujian. Proses pengujian suatu sistem diharapkan 

dilakukan dengan baik sehingga mampu menemukan kesalahan yang tidak terduga. 

Sehingga kesalahan tersebut dapat diatasi dengan segera sebelum diberikan kepada 

klien (Simarmata, 2010). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengujian Black box. 

Black box testing merupakan salah satu teknik pengujian perangkat lunak dimana 

seorang penguji tidak perlu mengetahui kode program dalam perangkat lunak, 

sehingga pengujian benar-benar melihat dari sisi pengguna. Teknik ini digunakan 

untuk memastikan masukan yang diterima oleh sistem memberikan keluaran yang 

sesuai dengan apa yang telah diharapkan. (Jan, Shah, Johar, Shah, & Khan, 2016) 

Bisa dikatakan juga bahwa fokus utama pengujian ini adalah fungsional sistemnya. 

Fungsi sistem akan dicoba secara menyeluruh dengan kondisi skenario yang telah 

dibuat sebelumnya. Sehingga bisa diketahui apakah fungsi dari sistemnya sudah 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. (Ramdani, 2018) 

 

 

2.14 System Development Life Cycle 

Menurut Marimin, Tanjung dan Prabowo (2006), System Development Life 

Cycle (SDLC) merupakan sebuah metodologi dalam pembangunan atau 

pengembangan sistem. SDLC memberikan kerangka kerja yang konsisten terhadap 

tujuan yang diinginkan dalam pembangunan dan pengembangan sistem.  
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Gambar 2.3 Tahapan SDLC Waterfall 

(Sumber: Pressman 2015) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Communication Phase 

Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan laporan tugas akhir ini 

adalah menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall. 

Pada tahap ini, dilakukan beberapa sub tahapan yaitu melakukan observasi dan juga 

melakukan wawancara kepada pihak terkait. 

 

 

3.1.1 Observasi 

Pada tahap ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan melihat beberapa 

agen yang ada di kota Ngawi. Observasi dilakukan untuk mengetahui data yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun aplikasi Jatim Berbagi. Observasi ini 

dilakukan selama 1 bulan yang dibagi menjadi dua tempat yaitu pada kantor pusat 

PT Bank Pembagunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan beberapa agen penyalur 

bantuan Ngawi. Dari observasi ini diperoleh informasi mengenai proses 

pendaftaran agen penyalur bantuan serta rancangan sederhana dari aplikasi Jatim 

Berbagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

 

 

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui berbagai informasi mengenai 

kebutuhan rancangan sistem aplikasi yang akan dibangun. Selain itu, wawancara 

ini dilakukan pada bagian Divisi Teknologi Informasi pada PT Bank Pembagunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. Hasil dari wawancara yang dilakukan, diharapkan 

membantu penulis dalam merancang dan membangun aplikasi Jatim Berbagi ini 

dengan konsep crowd sourcing dalam pendaftaran agen penyalur bantuannya. 
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3.2 Planning Phase 

Tabel 3.1 Planning Schedule 

No Kegiatan 
Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Communication    
1 Observasi                   
2 Wawancara                   

Modeling    
3 Identifikasi 

Pengguna, 
Data, dan 
Kebutuhan 

                  

4 Perancangan 
Aplikasi 

                  

Construction    
5 Coding & 

Testing 
                  

Deployment    
6 Implementasi 

Aplikasi 
                  

7 Penyusunan 
Laporan 

                  

 

 

3.3 Modeling Phase 

3.3.1 Identifikasi Proses Bisnis 

Analisis yang tepat dan sesuai dengan proses bisnis sangat diperlukan dalam 

melakukan pengembangan suatu sistem. Dalam hal ini dibutuhkan analisis yang 

sesuai dengan proses bisnis E-Bansos pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. E-Bansos ini nantinya akan menghubungkan beberapa pihak eksternal 

seperti dinas-dinas yang memberikan bantuan dan para agen yang tersebar di Jawa 

Timur. 

Sebelumnya penyaluran bantuan sosial dilakukan secara langsung oleh pihak 

dinas terkait yang langsung melakukan kerja sama dengan agen besar tertentu untuk 

melakukan penyaluran bantuan kepada para penerima bantuan. Kemudian 

dilakukanlah sistemasi yang melahirkan program E-Bansos yang memanfaatkan 

sistem scan QR code untuk melakukan transaksinya. 

Proses bisnis dimulai dari pihak kantor pusat dari PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. yang mendaftarkan user serta password dari setiap kantor 

cabang. Setelah itu pihak kantor cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
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Timur Tbk. akan mengelola semua data yang ada. Adapun data yang harus dikelola 

yaitu data dinas, data user dinas, data user agen, data penerima bantuan, data 

reporting, dan juga data settlement. 

Setiap agen yang didaftarkan harus terikat dengan satu dinas terkait yang 

berkerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Hal ini 

bertujuan agar agen-agen tersebut dapat diawasi dengan mudah oleh dinas pemberi 

bantuan dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada pihak penerima 

bantuan. Agen-agen ini nantinya setiap bulannya akan ditunjuk untuk tempat 

pengambilan bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem scan barcode. 

Proses bisnis E-Bansos selanjutnya dimulai dengan melengkapi kelengkapan 

data oleh agen seperti alamat lengkap dan nomor handphone pada saat agen 

melakukan login ke sistem untuk pertama kalinya melalui aplikasi E-Bansos 

berbasis android. Setelah proses tersebut dilakukan barulah agen dapat 

menggunakan sistem pada E-Bansos. Lalu pihak penerima bantuan akan datang 

kepada agen yang telah ditunjuk sebelumnya dengan membawa kartu bantuannya. 

Kemudian agen akan melakukan scan terhadap QR code yang tertera pada 

kartu bantuan guna memulai transaksi. Agen akan memberikan bantuan non-tunai 

kepada penerima bantuan sesuai dengan yang tertera pada aplikasi. Setelah itu 

penerima bantuan dapat melakukan konfirmasi penerimaan bantuan dengan 

memasukkan PIN pada aplikasi. Proses bisnis ini akan berulang sesuai dengan 

tempo bantuan yang akan diberikan selanjutnya oleh pihak dinas. 

Agen bisa melakukan pencairan dana atas transaksi yang telah dilakukan ke 

dalam rekening agen yang telah terhubung pada sistem dengan proses yang 

dinamakan request settlement. Permintaan ini akan diproses selambatnya 1x24 jam 

pada jam kerja oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Proses 

dari E-Bansos tersebut dapat dilihat pada diagram BPMN berikut ini: 
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Gambar 3.1 Diagram BPMN Proses Bisnis Jatim Berbagi 

Model pengembangan proses bisnis Jatim Berbagi dilakukan dengan 

crowdsoucing. Adapun model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Kebutuhan 
Agen Partial

Bank Jatim

1. An organization that has a 
task it needs performed

2. A community (crowd) that 
is willing to perform the task 

voluntary

Kriteria Agen 
Partial

Pencarian Kebutuhan 
Agen Partial / Crowd

Pendaftaran 
Agen Partial

Crowdsourcing Intermediary
“ JATIM BERBAGI “

Unit Usaha Mikro Data Request 
Pendaftaran Agen

Melakukan 
pendataan Agen 
Bundling dan 

Partial

Algoritma 
Simple 
Additive 
Weighting

1. Menghitung Nilai Region
2. Menghitung Nilai Usia Usaha

3. Menghitung Nilai Jam Operasional
4. Menghitung Nilai Omset Usaha

Melakukan Perankingan dan Penerimaan 
Calon Agen

Jenis Bundling ?

Mengelola Data Agen 
Resmi Penyalur Bantuan 

Sosial

No

Yes

Garis Putus Hijau akan dibahas pada penelitian lain

Bank Jatim
Pengumuman Agen Agen

3. Crowd complete the task

Crowdsourcing Intermediary
“ JATIM BERBAGI “

Selanjutnya,  setelah  ditunjuknya 
agen  resmi  baik  bertipe  bundling 
maupun  partial,  agen  resmi  dapat 
melakukan  transaksi  bantuan 
sosial,  serta  pihak  Bank  Jatim 
dapat  melakukan  monitoring  dan 
menyalurkan  bantuan  sosial  dari 
dinas melalui agen resmi.

4. Mutual benefit for the 
organization and the 

community

Crowdsourcing Intermediary
“ JATIM BERBAGI “

Setelah,  transaksi  bantuan  sosial 
telah  dilakukan,  maka  pihak  agen 
resmi penyalur bantuan sosial akan 
melakukan  request  settlement, 
yang nantinya dana bantuan sosial 
akan ditransfer  ke dalam  rekening 
agen  masing‐masing  oleh  pihak 
Bank Jatim

Bank Jatim
Agen Resmi

Settlement

Terpenuhinya kebutuhan 
agen bertipe partial untuk 
menyalurkan bantuan 

sosial

Agen Resmi

Bank Jatim

Status Monitoring

Notifikasi

Verifikasi kelengkapan data 
Agen

Melakukan transaksi 
penyaluran bantuan sosial

Goggle API, 
Marketplace 

API

EksternalAPI 
Tokopedia

 
Gambar 3.2 Model Pengembangan Crowdsourcing Jatim Berbagi 
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Penjelasan model pengembangan pada gambar 3.2 menggunakan sebuah 

sistem crowdsourcing yang dijabarkan melalui empat tahapan menurut Brabham 

(2013) yaitu : 

1. Organisasi yang memiliki pekerjaan untuk diselesaikan 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. memiliki sebuah 

program penyaluran bantuan sosial yaitu bernama Jatim Berbagi. Bantuan 

ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu bantuan penuh / bundling (jenis dan 

jumlah bantuannya tetap dan bersifat sekali ambil) dan bantuan partial 

(jumlah pengambilan bantuan bisa diangsur dan porsi pengambilan tidak 

terikat asalkan tidak diluar jenis barang bantuan yang ditetapkan). Untuk 

penyaluran bantuan dengan jenis bundling sudah ditetapkan oleh dinas 

pemberi bantuan masing-masing. Sedangkan untuk partial diarahkan 

kepada pemilik unit usaha mikro dengan tujuan untuk menggerakkan sektor 

ekonomi mereka. 

Dalam hal ini, pekerjaan yang dibutuhkan yaitu penyalur bantuan 

sosial dalam bentuk partial. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk. menentukan bahwa unit usaha mikro yang akan menangani bantuan 

sosial dalam bentuk partial ini. Unit usaha mikro juga harus memenuhi 

beberapa kriteria yang diharuskan yaitu: 

 Mendaftarkan usahanya secara mandiri dan tidak tergabung dalam 

penyalur bantuan bertipe bundling. 

 Memiliki produk / barang jualan yang sesuai dengan kebutuhan dari 

proses penyaluran bantuan sosial. 

Setelah unit usaha mikro melakukan pendaftaran mandiri, nantinya 

unit usaha mikro yang memenuhi peryaratan diwajibkan untuk melengkapi 

identitas diri dan kelengkapan identitas unit usaha mikro, serta harus 

memiliki rekening pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

2. Komunitas / crowd yang bersedia menyelesaikan tugas 

Crowd / unit usaha mikro melakukan pendaftaran mandiri untuk 

menjadi agen resmi penyalur bantuan sosial. Unit usaha mikro perlu 

melengkapi identitas diri seperti nama pemilik, nomor rekening, serta 
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nomor telepon dan juga profile usaha yang akan diambil secara otomatis 

oleh aplikasi.  

A. Teknik Crawling. Sistem melakukan crawling info mengenai toko 

yang meliputi alamat, kota, kode pos, tanggal toko dibuat, jam 

operasional, serta omset.  

B. API Google. Selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan 

lokasi toko terhadap lokasi calon agen saat mendaftar dengan 

membandingkan dengan data dari API Google seperti koordinat, 

serta alamat. Dilakukan juga verifikasi nomor telepon dengan 

SMS OTP menggunakan layanan API dari Google. Sehingga 

semua data mengenai usaha agen terverifikasi dengan baik dan 

lebih dapat dipercaya. Setelah itu, agen resmi penyalur bantuan 

sosial dapat melakukan transaksi penyaluran bantuan sosial non 

tunai. Berikut merupakan gambaran dari verifikasi kelengkapan 

data agen. 

 
Gambar 3.3 Verifikasi Kelengkapan Data Agen 

3. Lingkungan online yang memungkinkan pekerjaan berlangsung dan 

komunitas berinteraksi dengan organisasi 

Aplikasi Jatim Berbagi nantinya dibentuk dalam platform android dan 

web. Dari segi basis android, aplikasi digunakan sebagai media penghubung 

penyaluran bantuan kepada pihak penerima bantuan. Aplikasi juga dapat 
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menyediakan form pendaftaran bagi unit usaha mikro yang ingin menjadi 

agen penyalur bantuan, melakukan transaksi bantuan, melihat history dari 

transaksi bantuan, hingga melakukan settlement / pencairan dana dari 

transaksi bantuan. 

Dalam proses pengajuan pendaftaran oleh crowd, sistem akan 

melakukan crawling beberapa data seperti alamat, kota, kode pos, tanggal 

toko dibuat, jam operasional, serta omset melalui API Marketplace 

Tokopedia berdasarkan nama toko yang diberikan. Pengambilan data-data 

tersebut dilakukan dengan beberapa proses karena endpoint API yang 

berbeda. Berikut adalah gambaran secara umum dari proses crawling data 

calon agen yang dilakukan: 

 
Gambar 3.4 Crawling Data Calon Agen 

Supaya aplikasi yang dibangun sederhana serta mudah untuk 

digunakan oleh agen, dalam hal ini fitur yang diberikan tidak terlalu banyak 

yang bisa membuat agen malah kebingungan dalam pemakaiannya, 

sehingga cukup fitur utama saja seperti pengajuan pendaftaran, login, 

transaksi bantuan, melihat riwayat, serta request settlement. Dalam segi 

navigasi juga menggunakan bottom navigation lima menu utama di bagian 
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bawah layar. Hal ini tentunya membuat aplikasi menjadi ergonomis karena 

bilah navigasi bawah mudah dijangkau di perangkat seluler genggam. 

Mengingat juga tempat para agen yang hingga ke daerah pelosok yang 

memiliki kecepatan internet lumayan rendah, cocoknya aplikasi yang dibuat 

berupa aplikasi native yang langsung ter-install pada smartphone milik agen 

sehingga hanya membutuhkan load data yang cukup kecil dan tentunya 

lebih ringan tidak seperti aplikasi berbasis web. 

Dalam kemanan transaksi bantuan yang dilakukan, digunakan QR 

Code yang harus dipindai oleh agen dan didapatkan dari kartu penerima 

bantuan saat mereka melakukan transaksi. Kode QR yang digunakan pun 

tidak serta merta berisi informasi penerima bantuan secara langsung, 

melainkan data nik dan nomor ebansos dari penerima bantuan yang 

dilakukan enkripsi terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga membuat 

keamanannya berlapis dan semakin kuat. 

 
Gambar 3.5 Scan QR Code 

Transaksi penyaluran bantuan juga dilakukan controlling sehingga 

bantuan yang di transaksikan tidak dapat melebihi saldo bantuan yang 

diberikan oleh dinas pemberi bantuan untuk bantuan yang berjenis parsial. 

Untuk memastikan transaksi yang dilakukan telah sesuai, penerima bantuan 

juga bisa meminta struk transaksi yang bisa dicetak oleh agen melalui 

aplikasi. Tentunya juga transaksi tersebut akan tercatat ke dalam riwayat 

transaksi sehingga semua pihak yang terlibat dapat melihatnya. 

4. Pembayaran yang dilakukan untuk komunitas / crowd 

Setelah crowd telah resmi menjadi agen penyalur bantuan sosial, 

maka keuntungan yang diperoleh yaitu, membantu pemasaran barang 
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dagangan yang ada, serta mendapatkan penghasilan secara pasti pada saat 

pihak penerima bantuan sosial melakukan transaksi pengambilan bantuan 

sosial. 

Keuntungan dari pihak Bank Jatim yaitu, memudahkan dalam proses 

kerjasama dengan pihak penyalur bantuan sosial, serta menyelesaikan 

permasalahan yang ada mengenai agen tipe partial yang melayani 

pengambilan bantuan sosial dalam skala kecil. 

 

 

3.3.2 Identifikasi Pengguna 

Adapun pengguna dari aplikasi Jatim Berbagi berbasis android 

diidentifikasikan sebagai berikut ini: 

1. Agen yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait bantuan sosial dari setiap 

wilayah di Jawa Timur. 

2. Agen yang akan mendaftar untuk menjadi agen resmi penyalur bantuan 

sosial Jawa Timur. 

 

 

3.3.3 Identifikasi Data 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka penulis melakukan 

identifikasi data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Jatim Berbagi berbasis 

android yaitu sebagai berikut: 

1. Data master agen 

2. Data user agen 

3. Data transaksi bantuan sosial 

4. Data reporting bantuan sosial 

5. Data request pendaftaran agen 

6. Data QR Code 

7. Data crawling calon agen 

8. Data verifikasi calon agen 

9. Data saldo bantuan 

10. Data request settlement 
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3.3.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Dari uraian di subbab sebelumnya, maka penulis melakukan identifikasi 

kebutuhan fungsional untuk membuat aplikasi Jatim Berbagi berbasis android yaitu 

sebagai berikut : 

1. Fungsi pengelolaan master yaitu master agen 

2. Fungsi pengelolaan data user agen 

3. Fungsi pengelolaan data transaksi bantuan sosial 

4. Fungsi pembuatan reporting bantuan sosial 

5. Fungsi request pendaftaran agen 

6. Fungsi keamanan transaksi bantuan 

7. Fungsi crawling calon agen 

8. Fungsi verifikasi calon agen 

9. Fungsi controlling transaksi bantuan 

10. Fungsi request settlement 

 

 

3.3.5 IPO Diagram 

Berikut ini merupakan perancangan aplikasi Jatim Berbagi berbasis android 

menggunakan pemodelan sistem IPO diagram yang meliputi input, proses, dan 

output dari setiap fungsi dan modul yang disediakan.
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Gambar 3.6 IPO Diagram Jatim Berbagi Bagian Pertama 
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Gambar 3.7 IPO Diagram Jatim Berbagi Bagian Kedua 
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Gambar 3.8 IPO Diagram Jatim Berbagi Bagian Ketiga 

 

 

3.3.6 System Flow Diagram 

System Flow menggambarkan aliran data dari proses bisnis dalam sebuah 

sistem. System Flow tentang proses bisnis dari Jatim Berbagi berbasis mobile 

android pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dapat dijelaskan 

dalam beberapa proses seperti yang ada pada Lampiran 1. 

 

 

3.3.7 Conceptual Data Model 

Desain database dari aplikasi Jatim Berbagi pada PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. dibuat dan ditampilkan dalam bentuk permodelan logika 

yang digambarkan melalui Conceptual Data Model (CDM), yang berfungsi untuk 

mengidentifikasi entity, atribute, dan relasi antar entity. Keseluruhan entitas pada 

aplikasi Jatim Berbagi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

3.3.8 Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) digunakan untuk menggambarkan struktur dari 

tabel-tabel yang memiliki keterkaitan hubungan yang biasa diterapkan dalam 

Database Management System (DBMS). Hasil dari generate CDM disebut dengan 
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PDM. PDM Aplikasi Jatim Berbagi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

3.3.9 Struktur Tabel 

Pembuatan aplikasi Jatim Berbagi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk. memiliki struktur tabel yang meliputi nama tabel, fungsi tabel, nama 

atribut, tipe data, length tipe data, dan juga keterangan data pelengkap seperti 

primary key, dan juga foreign key. Struktur tabel dari Jatim berbagi pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

3.4 Construction Phase 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan sistem atau merancang sebuah sistem 

yang ditahap sebelumnya sudah dilakukan proses pembuatan alur sistem berupa 

diagram dan desain prototipe kemudian ditahap ini dilakukannya proses 

penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca 

oleh mesin yang akan menghasilkan sebuah sistem. 

 

 

3.5 Deployment Phase 

Pada tahap terakhir ini melakukan implementasi sistem yang telah dibuat 

kepada pengguna, kemudian memberikan pelatihan tentang penggunaan sistem dan 

melakukan evaluasi sistem jika terjadi kendala.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Sebuah sistem yang baik membutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras 

yang mendukung. Berikut ini merupakan spesifikasi minimum dari kebutuhan 

perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. 

 

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi Jatim Berbagi yang dibutuhkan 

oleh server seperti berikut ini: 

1. Sistem Operasi  : Windows 7 

2. Web Server  : Apache 2.3.4 

3. Database Server : MySQL 

Kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi Jatim Berbagi yang dibutuhkan 

yaitu: 

1. Sistem Operasi : Android Kitkat 

 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat lunak minimum dari aplikasi Jatim Berbagi yang 

diperlukan oleh server yaitu: 

1. CPU  : Intel Core 2 

2. RAM  : 2 GB 

3. Memory : 250 GB 
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Kebutuhan perangkat keras minimum dari aplikasi Jatim Berbagi yang 

diperlukan yaitu: 

1. CPU  : Quad Core 

2. RAM  : 1 GB 

 

 

4.2 Implementasi Sistem 

Tahap berikutnya adalah implementasi sistem dari rancangan yang telah 

dibuat pada tahap sebelumnya. Berikut merupakan beberapa implementasi sistem 

pada Jatim Berbagi. Untuk lebih detail mengenai implementasi sistem Jatim 

Berbagi beserta tampilannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

 

4.2.1 Implementasi Pendaftaran Agen Parsial 

Implementasi ini digunakan untuk mengajukan pendaftaran menjadi agen 

penyalur bantuan pada Jatim Berbagi bagi mereka yang memiliki toko / usaha. 

Data-data yang digunakan untuk pendaftaran diambil secara otomatis oleh sistem 

dengan cara crawling data pada marketplace. Data yang di dapatkan dengan proses 

crawling antara lain alamat, kota, kode pos, tanggal toko dibuat, jam operasional, 

dan omset. Sehingga data-data yang di daftarkan terjamin keasliannya. Untuk 

tampilan halaman pendaftaran agen parsial seperti pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.1 Halaman Pendaftaran Agen Parsial 

 

 

4.2.2 Implementasi Scan QR Code 

Implementasi ini digunakan untuk mengidentifikasi penerima bantuan oleh 

agen dengan cara melakukan scan QR code yang tertera pada kartu bantuan para 

penerima bantuan yang ingin melakukan transaksi atas bantuan yang diterimanya. 

Halaman scan QR Code dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2 Halaman Scan QR Code 

 

 

4.2.3 Implementasi Transaksi Bantuan 

Implementasi ini digunakan untuk melakukan transaksi penyaluran bantuan 

oleh agen. Pada halaman transaksi ini berisi informasi dari penerima bantuan yang 

kartunya dilakukan scan QR code pada proses sebelumnya. Dimana pada halaman 

ini ada informasi mengenai NIK, ID E-Bansos, nama, dinas pemberi bantuan, saldo 

terakhir, informasi jenis bantuan yang didapatkan oleh penerima bantuan, dan total 

harga bertipe data numeric atas barang yang diambil oleh penerima bantuan. 

Halaman transaksi bantuan dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 4.3 Halaman Transaksi Bantuan 

 

 

4.2.4 Implementasi Request Settlement 

Implementasi ini digunakan untuk melakukan permintaan settlement atas 

transaksi yang telah dilakukan oleh agen, yaitu permintaan pencairan dana transaksi 

ke rekening agen yang sebelumnya telah terhubung dengan sistem. Daftar transaksi 

yang belum dilakukan request settlement akan ditampilkan pada halaman ini, dan 

untuk melakukan request settlement agen perlu menekan tombol request settlement 

yang terletak pada bagian bawah. Setelah request settlement berhasil maka akan 

muncul notifikasi pemberitahuan yang berisi total omset dan jumlah transaksi yang 
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dilakukan request settlement. Halaman request settlement dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 
Gambar 4.4 Halaman Request Settlement 

 

 

4.3 Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem digunakan untuk melihat apakah sistem yang telah 

diimplementasikan telah sesuai dengan rancangan yang dibuat. Tahapan uji coba 

ini terdiri dari pengujian fungsional sistem, dan analisa hasil dari evaluasi sistem. 

 

 

4.3.1 Uji Coba Fungsional Sistem 

Pada tahap ini uji coba dilakukan dengan menguji fungsional dari sistem 

Jatim Berbagi. Metode yang digunakan pada pengujian ini adalah Black Box 
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Testing. Aplikasi Jatim Berbagi berbasis android akan diuji coba pada tiap fiturnya. 

Berikut adalah beberapa uji coba yang dilakukan pada fungsi dari Jatim Berbagi. 

Untuk status hasil uji coba dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Login Agen 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Melakukan proses 
login 

Username & 
Password 

Login berhasil dan 
dapat masuk ke dalam 
dashboard  

Pengguna 
berhasil masuk 
ke dalam 
dashboard 

2 

Melakukan proses 
login dengan 
mengisikan 
username dan 
password salah 

Username & 
Password 

Menampilkan 
notifikasi bahwa 
Username atau 
Password yang 
dimasukkan salah 

Menampilkan 
notifikasi 
kesalahan dan 
pengguna tetap 
berada di 
halaman login 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Pengajuan Pendaftaran Agen 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Melakukan proses 
pengajuan 
pendaftaran 

Nama toko, alamat, 
kota, kode pos, 
tanggal toko dibuat, 
jam operasional, 
omset, nama 
pemilik, nomor 
telepon, nomor 
rekening 

Menampilkan 
notifikasi pengajuan 
pendaftaran berhasil 

Menampilkan 
notifikasi 
pengajuan 
pendaftaran 
berhasil  

2 
Melakukan proses 
verifikasi lokasi 
toko yang salah 

Lokasi pengguna 
saat ini dan lokasi 
toko hasil crawling 

Menampilkan 
notifikasi bahwa 
lokasi toko tidak 
sesuai dengan lokasi 
pengguna saat ini 

Menampilkan 
notifikasi lokasi 
toko tidak sesuai 

3 

Melakukan proses 
verifikasi nomor 
telepon dengan 
kode OTP 

Nomor telepon, 
kode OTP 

Nomor telepon 
terverifikasi 

Nomor telepon 
terverifikasi dan 
data pendaftaran 
agen berhasil 
diunggah 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Melengkapi Data Agen 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Melakukan proses 
pelengkapan data 
agen 

Nama pemilik, 
nomor rekening, 
nomor telepon, 
alamat 

Data berhasil 
dilengkapi dan dapat 
masuk kedalam 
dashboard  

Data berhasil 
diperbaharui dan 
pengguna 
diarahkan masuk 
ke dashboard  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Master Agen 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Menampilkan data 
akun agen 

Menekan tombol 
akun 

Menampilkan 
halaman data akun 
agen  

Menampilkan 
halaman akun 
berisi data agen 

2 
Melakukan 
perubahan kata sandi 

Kata sandi lama, 
kata sandi baru 

Menampilkan 
notifikasi bahwa kata 
sandi berhasil diubah 

Menampilkan 
notifikasi kata 
sandi berhasil 
diubah 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Scan QR Code 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Melakukan proses 
scan QR Code 

Gambar QR Code 

Menampilkan data 
penerima bantuan 
untuk dilanjutkan ke 
proses transaksi 

Menampilkan 
detil data 
penerima 
bantuan yang di 
scan 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Transaksi Penyaluran Bantuan 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Melakukan proses 
transaksi bantuan 

Nomor ebansos, 
keterangan bantuan, 
nominal 

Menampilkan 
notifikasi transaksi 
bantuan berhasil  

Menampilkan 
notifikasi 
transaksi berhasil 
dan saldo 
penerima 
bantuan 
dikurangi sesuai 
transaksi  

2 

Melakukan proses 
transaksi bantuan 
melebihi saldo 
penerima bantuan 

Nomor ebansos, 
keterangan bantuan, 
nominal 

Menampilkan 
notifikasi bahwa saldo 
tidak mencukupi 

Menampilkan 
notifikasi saldo 
tidak mencukupi 
dan transaksi 
tidak dapat 
dilakukan 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Reporting Penyaluran Bantuan 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Menampilkan data 
riwayat transaksi 
bantuan 

Menekan tombol menu 
riwayat 

Menampilkan 
halaman berisi data 
riwayat transaksi 
bantuan 

Sistem 
menampilkan 
data riwayat 
transaksi 
bantuan  

2 
Pencarian data 
riwayat transaksi 

Mencari data riwayat 
transaksi dengan 

Menampilkan data 
riwayat transaksi 

Sistem 
menampilkan 
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No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

batasan start date 
08/08/2019 dan end 
date 08/08/2020 

sesuai dengan filter 
yang ditetapkan 

data riwayat 
transaksi sesuai 
filter 

3 
Menampilkan data 
detail riwayat 
transaksi bantuan 

Memilih salah satu data 
riwayat transaksi 
bantuan 

Menampilkan 
halaman detail 
riwayat transaksi 
bantuan 

Sistem 
menampilkan 
detail riwayat 
transaksi 
bantuan 

4 
Melakukan cetak 
bukti penyaluran 
bantuan 

Menekan tombol print 
pada riwayat transaksi 
bantuan 

Menampilkan 
notifikasi mencetak 
bukti penyaluran 
bantuan 

Sistem 
menampilkan 
notifikasi 
mencetak bukti 
penyaluran 
bantuan 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Request Settlement 

No Tujuan Input 
Output Yang 
Diharapkan 

Hasil Keluaran 
Sistem 

1 
Menampilkan data 
request settlement 

Menekan tombol 
menu settlement 

Menampilkan data 
transaksi bantuan 
yang belum 
dilakukan request 
settlement 

Sistem 
menampilkan 
transaksi yang 
bisa dilakukan 
request settlement 

2 
Melakukan request 
settlement 

Menekan tombol 
request settlement 

Menampilkan 
notifikasi bahwa 
request settlement 
berhasil dilakukan 

Sistem 
menampilkan 
notifikasi request 
settlement 
berhasil 

 

 

4.3.2 Analisis Hasil Evaluasi Sistem 

Tahapan ini dilakukan setelah pengujian fungsional dari sistem Jatim 

Berbagi. Atas pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa setiap fungsinya 

dapat berjalan dengan sukses dan menunjukkan hasil output keluaran yang 

diharapkan.  Hasil implementasi sistem Jatim Berbagi serta testing yang dijalankan 

pada aplikasi Jatim Berbagi didapatkan bahwa verifikasi data crowd calon agen dari 

Tokopedia dapat dilakukan dengan baik dan permasalahan dari kebutuhan agen 

serta transaksi dapat terselesaikan melalui metode crowdsourcing dan fungsi 

controlling yang terdapat pada sistem. Sistem Jatim Berbagi melakukan semua 

proses tersebut sehingga  semua permasalahan yang ada terselesaikan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi sistem aplikasi Jatim Berbagi 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Aplikasi Jatim Berbagi menerapkan metode crowdsourcing sebagai jalan 

keluar dari ketersediaan sumber daya agen penyalur bantuan sosial non 

tunai di wilayah Jawa Timur. 

2. Proses pendaftaran agen dilakukan dengan crawling data marketplace dan 

beberapa verifikasi lainnya sehingga meminimalisir pemalsuan data calon 

agen penyalur bantuan. 

3. Aplikasi Jatim Berbagi dapat digunakan oleh agen untuk melakukan 

transaksi penyaluran bantuan hingga proses settlement.  

4. Aplikasi Jatim Berbagi dapat digunakan untuk melihat riwayat transaksi 

penyaluran bantuan yang dilakukan. 

5. Pengujian fungsional yang dilakukan pada aplikasi Jatim Berbagi 

menunjukkan bahwa setiap fungsinya dapat berjalan dan sesuai dengan 

yang diharapkan tanpa mengalami error. 

 

 

5.2 Saran 

Aplikasi Jatim berbagi ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dan 

bisa dikembangkan lagi agar lebih baik. Oleh karena itu yang dapat disarankan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dapat dilakukan kerjasama lebih lanjut dengan beberapa marketplace 

sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap. 

2. Aplikasi Jatim Berbagi ini dapat dikembangkan dengan memberikan fitur 

yang menampilkan ringkasan serta detil bantuan yang telah diambil oleh 

penerima bantuan, sehingga agen tidak perlu melihat riwayat transaksi satu 

persatu. 
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