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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Sistem

Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke

dalam beberapa komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi permasalahan, kesempatan hambatan - hambatan yang terjadi dan

kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat di usulkan perbaikannya. Tahap

analisa merupakan tahap yang kritis dan tahap yang sangat penting, karena

kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan ditahap selanjutnya yaitu

pada tahap perancangan sistem.

4.2 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem yang sedang berjalan sekarang di KJKS BMT-UGT Sidogiri

cabang Pekanbaru masih menggunakan sistem manual. Sistem layanan yang di

berikan masih bersifat kurang efektip dan efisien. Seperti pendaftaran menjadi

anggota koperasi, Pengajuan Pembiayaan, dan informasi pembiayaan nasabah

harus datang ke koperasi, dan tidak bisa melakukan transaksi penyetoran,

penarikan dan angsuran pembiayaan di kantor cabang atau cabang pembantu.

4.2.1 Pendaftaran Anggota

Pada proses pendaftaran anggota baru, langkah-langkah yang dilalui

anggota adalah sebagai berikut :
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Pendaftaran Anggota

Petugas Kantor PusatCalon Anggota

Mulai

Mengisi fomulir
pendaftaran dan

melengkapi
persyaratan

Fomulir pendaftaran yang
sudah di isi & persyaratan

Validasi

Fomulir pendaftarn
anggota yang tidak

lengkap

Input data
anggota dan

rekening

Cetak ID anggota &
sertifikat anggota

Input data
anggota

Fomulir pendaftaran
anggota

Fomulir pendaftaran
anggota

Fomulir pendaftarn
anggota yang sudah

lengkap

Fomulir pendaftarn
anggota yang tidak

lengkap

Fomulir pendaftarn
anggota yang sudah

lengkap

ID anggota & sertifikat
anggota

ID anggota, sertifikat
anggota, & buku

tabungan

ID anggota, sertifikat
anggota, & buku

tabungan

Selesai

Gambar 4.1 Pendaftaran anggota

1. Calon anggota mengambil fomulir pendaftaran anggota, kemudian

mengisi fomulir dan melengkapi persyaratan yang diminta. Kemudian

calon anggota menyerahkan persyaratan dan fomulir telah diisi ke

petugas
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2. Persyaratan calon anggota dicek oleh petugas koperasi apakah

persyaratan sudah tepenuhi atau belum. Jika persyaratan belum

terpenuhi maka petugas akan mengembalikan dokumen tersebut ke

calon anggota dan calon anggota harus melengkapi persyaratan

tersebut untuk mendaftarkannya kembali.

3. Apabila data calon anggota telah lengkap, data tersebut dikirim ke

kantor pusat,

4. Setelah data di terima, data anggota di masukkan kedalam system,

kemudian kantor mencetak id anggota dan sertifikat sebagai bukti

anggota sudah terdaftar di koperasi sidogiri.

5. Id anggota dikirim kembali kekantor cabang, kemudian id anggota dan

sertifikat diberikan ke anggota.

4.2.2 Pembukaan Rekening

Pada proses pembukaan rekening, langkah-langkah yang dilalui nasabah

adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Pembuakaan rekening
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1. Calon nasabah mengambil fomulir pembukaan rekening, kemudian

mengisi fomulir dan melengkapi persyaratan yang diminta. Kemudian

calon nasabah menyerahkan persyaratan dan fomulir telah diisi ke

petugas.

2. Persyaratan calon nasabah dicek oleh petugas koperasi apakah

persyaratan sudah tepenuhi atau belum. Jika persyaratan belum

terpenuhi maka petugas akan mengembalikan dokumen tersebut ke

calon nasabah dan calon nasabah harus melengkapi persyaratan

tersebut untuk mendaftarkannya kembali, dan apabila persyaratan

tersebut terpenuhi maka petugas menginputkan data calon nasabah ke

komputer.

3. Kemudian petugas koperasi mencetak buku tabungan dan

menyerahkan ke pada nasabah.

4.2.3 Pengajuan Pembiayaan

Pada proses pengajuan pembiayaan, langkah-langkah yang dilalui nasabah

adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3 Pengajuan pembiayaan
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1. Nasabah mengambil fomulir pengajuan pembiayaan, kemudian

mengisi fomulir dan melengkapi persyaratan yang diminta. Kemudian

nasabah menyerahkan persyaratan dan fomulir telah diisi ke petugas

2. Persyaratan pengajuan pembiayaan dicek oleh petugas koperasi apakah

persyaratan sudah tepenuhi atau belum. Jika persyaratan belum

terpenuhi maka petugas akan mengembalikan dokumen tersebut ke

nasabah kemudian nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut

untuk mendaftarkannya kembali, dan apabila persyaratan tersebut

terpenuhi maka petugas menyerahkan berkas ke bagian administrasi

agar dilakukan studi kelayakan.

3. Jika pembiayaan layak di berikan maka bagian administrasi akan

melakukan konfirmasi ke petugas untuk melakukan survey dan

mengkonfirmasikan ke pengaju pembiayaan.

4. Dari hasil survey tersebut akan dipertimbangkan dalam rapat komite.

Jika disetujui maka dewan komite akan memberikan rekomendasi

untuk melakukan pembiayaan. Kemudian bagian administrasi

mengkonfirmasikan ke pengaju pembiayaan termasuk waktu realisasi

pembiayaan dan penandatanganan perjanjian (akad)

5. Setelah ditanda tangani maka untuk pencairan dana dapat dilakukan

dibagian teller/petugas.

4.2.4 Transaksi Penyetoran

Pada proses transaksi penyetoran, langkah-langkah yang dilalui nasabah

adalah sebagai berikut :
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Penyetoran Tunai

Teller KomputerisasiNasabah

Mulai

Slip penyetoran

Buku tabungan,slip
penyetoran yang telah di

isi & uang tunai

Input data
penyetoran

nasabah

Slip penyetoran

Buku tabungan,slip
penyetoran yang telah di

isi & uang tunai

Print out penyetoran tunai
di buku tabungan

Print out penyetoran tunai
di buku tabungan

Gambar 4.4 Transaksi penyetoran

1. Nasabah datang ke koperasi, kemudian mengambil slip penyetoran.

2. Nasabah mengisi slip penyetoran.

3. Nasabah memberikan uang tunai sesuai slip penyetoran, buku

tabungan dan slip penyetoran kepada teller.

4. Teller mengimputkan data setoran tunai nasabah ke komputer. Dan

mencetak inputan di buku tabungan nasabah.
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5. Teller mengembalikan buku tabungan nasabah yang telah di print out

transaksi penyetoran

4.2.5 Transaksi Penarikan

Pada proses penarikan, langkah-langkah yang dilalui anggota adalah

sebagai berikut :

Penarikan Tunai

Teller KomputerisasiNasabah

Mulai

Slip penarikan

Input data
penarikan
nasabah

Slip penarikan

Buku tabungan & slip
penarikan yang telah di

isi

Print out penarikan tunai
di buku tabungan

Print out penarikan tunai
di buku tabungan

Buku tabungan & slip
penarikan yang telah di

isi

Gamabar 4.5 Transaksi penarikan

1. Nasabah datang ke koperasi, kemudian mengambil slip penarikan.

2. Nasabah mengisi slip penarikan.
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3. Nasabah memberikan buku tabungan dan slip penarikan yang ingin

diambil kepada teller.

4. Teller menginputkan data penarikan tunai nasbah ke dalam komputer.

Dan mencetak inputan di buku tabungan nasabah.

5. Teller mengembalikan buku tabungan nasabah yang telah di print out

transaksi penarikan dan uang tunai.

4.2.6 Angsuran Pembiayaan

Pada proses angsuran pembiayaan, langkah-langkah yang dilalui nasabah

adalah sebagai berikut :

Gamabar 4.6 Angsuran pembiayaan
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1. Nasabah datang ke koperasi, kemudian mengambil slip ansuran

pembiayaan.

2. Nasabah mengisi slip ansuran pembiayaan.

3. Nasabah memberikan uang tunai sesuai slip angsuran pembiayaan dan

slip angsuran pembiayaan kepada teller.

4. Teller mengimputkan data ansuran pembiayaan nasbah ke dalam

komputer.

4.3 Indentifikasi Masalah Yang Ada

Identifikasi masalah yang ada merupakan kegiatan yang penting dalam

tahap analisis. Dengan melakukan identifikasi permasalahan yang ada kita bisa

mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi pada sistem. Dengan begitu

disaat melakukan analisis kita bisa menghasilkan output analisis sesuai dengan

permasalahan yang ada.

Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem lama atau pada sistem

berjalan adalah:

1. Sistem yang berjalan sekarang masih kurang efektif terutama di bagian

pendaftaran anggotan dan pengajuan pembiayaan. nasabah banyak

menghabiskan waktu dalam melakukan pengajuan pembiayaan karena

memakan waktu yang cukup panjang sehingga merugikan pihak

nasabah.

2. Selain itu sebelum di input ke komputer proses pencatatan masih

dilakukan dikertas yang mengakibatkan penumpukan file sehingga

tercecernya data/informasi perusahaan.

3. Tidak bisa melakukan transaksi di kantor cabang atau cabang

pembantu karena data nasabah tidak terintegrasi dalam stu database.

4. Kurangnya informasi pengajuan pembiayaan yang didapat nasabah

dikarenakan tempat yang jauh dan waktu yang terbatas.
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4.4 Analisis SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah standar

prosedur/intruksi yang dilakukan apabila akan melakukan kegiatan atau aktivitas

tertentu. SOP sistem informasi koperasi adalah intruksi-intruksi yang dilakukan

apabila pengguna sistem informasi koperasi ingin melakukan berbagai layanan.

SOP sistem informasi koperasi ini terbagi atas dua yaitu SOP sistem lama dan

sistem baru.

Tabel 4.1 Registrasi Anggota

Perbandingan SOP
Sistem Lama Sistem Baru

1. Calon anggota datang ke koperasi sidogiri
serta membawa persyarat registrasi untuk
menjadi anggota.

2. kemudian Calon anggota mengambil form
registrasi anggota ke bagian pelayanan dan
mengisi form registrasi anggota dan
menyerahkan ke bagian pelayanan.

3. Bagian langganan menerima form dan
mengecek kelengkapan form beserta syarat
nya. Apabila syarat sudah lengkap form
registrasi anggota akan di kirim kekantor
pusat.

4. Setelah data diterima kantor pusat, data
anggota di masukkan kedalam sistem,
kemudian kantor pusat mencetak id
anggota dan sertifikat.

5. Id anggota dikirim kembali kekantor
cabang, kemudian id anggota dan sertifikat
diberikan ke anggota sebagai bukti anggota
sudah terdaftar di koperasi.

1. Nasabah membuka web KJKS-UGT
Sidogiri.

2. Tampilan sistem, Nasabah membuka
menu registrasi anggota dan sistem akan
menampilkan form registrasi.

3. Pelanggan meng-input-kan data dan file
ke sistem yang telah di sediakan.

4. Nasabah mengecek kelengkapan data
sebelum mengirim data. Apabila data
sudah benar pelanggan memilih menu
save dan data pelanggan otomatis akan
masuk ke database.

5. Nasabah mencetak bukti registrasi
anggota sebagai bukti telah melakukan
registrasi.

6. Data dicetak dan dikirim kekantor pusat
Setelah data diterima kantor pusat, data
anggota di masukkan kedalam sistem,
kemudian kantor pusat mencetak id
anggota dan sertifikat.

7. id anggota dan sertifikat anggota dikirim
kembali kekantor cabang, kemudian
anggota menyerahkan bukti registrasi
untuk mengambil id anggota dan
sertifikat.
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Tabel 4.2 Pengajuan Pembiayaan

Perbandingan SOP
Sistem Lama Sistem Baru
1. Nasabah  datang ke koperasi sidogiri serta

membawa persyarat untuk mengajukan
pembiayaan.

2. Nasabah mengambil fomulir pengajuan
pembiayaan, kemudian mengisi fomulir
dan melengkapi persyaratan yang diminta.

3. Kemudian calon anggota menyerahkan
persyaratan dan fomulir telah diisi ke
petugas

4. Persyaratan pengajuan pembiayaan dicek
oleh petugas koperasi apakah persyaratan
sudah tepenuhi atau belum. Jika
persyaratan belum terpenuhi maka petugas
akan mengembalikan dokumen tersebut ke
calon anggota, dan apabila persyaratan
tersebut terpenuhi maka petugas
menyerahkan berkas ke bagian
administrasi agar dilakukan studi
kelayakan.

5. Jika pembiayaan layak di berikan maka
bagian administrasi akan melakukan
konfirmasi ke petugas untuk melakukan
survey dan mengkonfirmasikan ke pengaju
pembiayaan.

6. Dari hasil survey tersebut akan
dipertimbangkan dalam rapat komite. Jika
disetujui maka dewan komite akan
memberikan rekomendasi untuk
melakukan pembiayaan. Kemudian bagian
administrasi mengkonfirmasikan ke
pengaju pembiayaan termasuk waktu
realisasi pembiayaan dan penandatanganan
perjanjian (akad)

7. Setelah ditanda tangani maka untuk
pencairan dana dapat dilakukan dibagian
teller/petugas.

1. Nasabah membuka web KJKS-UGT
Sidogiri.

2. Tampilan sistem, Nasabah membuka
menu pembiayaan dan sistem akan
menampilkan form pembiayaan.
Nasabah meng-input-kan data dan file ke
sistem yang telah di sediakan.

3. Pelanggan mengecek kelengkapan data
sebelum mengirim data. Apabila data
sudah benar nasabah memilih menu input
dan data pengajuan pembiayaan otomatis
akan masuk ke database.
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Tabel 4.3 Info Pembiayaan

Perbandingan SOP
Sistem Lama Sistem Baru
1. Nasabah datang ke KJKS-UGT Sidogiri.
2. Nasabah menghubungi bagian pelayanan .
3. Nasabah ingin mengetahui informasi

pembiayaan yang telah di ajukan.
4. Petugas meminta no registrasi pembiayaan.
5. Petugas mencari nama nasabah sesuai

dengan no registrasi.
6. Apabila data pembiayaan di temukan

petugas akan memberitahukan informasi
pembiayaan yg di ajukan.

7. Nasabah mengetahui informasi pembiayaan
yang di ajukan.

1. Nasabah membuka web KJKS-UGT
Sidogiri.

2. Tampilan sistem, Nasabah login terlebih
dahulu untuk masuk sebagai pengguna
sistem

3. Nasabah memilih menu info pembiayaan,
nasabah memasukkan no registrasi,
Sistem akan menampilkan informasi
pembiayaan.

4.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem yang harus di perhatikan dalam mendesain sistem

informasi adalah kehandalan (reabiliy), ketersediaan (availability), keluwesa

(flexibility), skejul instalasi (installation schedule) umur yang di harapkan dan

potensi pertumbuhan dan kemudahaan pemeliharaan sistem.

4.5.1 Analisa pengguna/personil kunci

Pada analisis pengguna berguna untuk mengetahui siapa saja yang terlibat

dalam penggunaan sistem sehingga dapat diketahui tingkat pengalaman dan

pemahaman pengguna terhadap sistem. Adapun yang akan menggunakan sistem

ini adalah:

a. Admin

Mengelola data home, profile data operator dan data cabang selain itu

admin yang berkuasa penuh atas sistem informasi koperasi ini serta

konfigurasi sistem.

b. Operator

Operator yang mengelolah data anggota, nasabah, transaksi penarikan,

transaksi penyetoran, transaksi angsuran pembiayaan dan pengajuan

pembiayaan.
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c. Pimpinan

Pimpinan hanya bisa melihat dan mencetak laporan.

d. Nasabah

Melakukan registrasi anggota, pengajuan pembiayaan dan melihat

informasi pembiayaan yang di ajukan.

4.5.2 Analisis Perangkat Keras

Dalam membangun Sistem Informasi Koperasi ini menggunakan

spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan sistem, antara lain:

Tabel 4.4 Tabel Rincian Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

No Jenis Perangkat Keras

1. Procesor Genuine Intel ® CPU
2. Memory 1 GB
3. Harddisk 300 GB

4.5.3 Analisis Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun sistem yang akan

dibangun diantara nya adalah:

Tabel 4.5 Tabel Rincian Perangkat Lunak (Software)

No Perangkat Lunak Keterangan

1. Windows 7 Ultimate Mengoperasikan Program Aplikasi
2. PHP 5, HTML Membangun Sistem Informasi
3. Rational Rose Perancangan Sistem dan Objek Sistem
4. Google Chrome ,Mozilla firefox,

Opera
Web Browser

5. Xammp Web Server, MYSQL database
6. MySQL Database Sistem
7. DreamWeaver,  Notepad++ Editor Sistem

4.5.4 Analisa Kelayakan Sistem

Analisa kelayakan sistem merupakan proses yang mempelajari atau

menganalisa permasalahan yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan akhir yang

akan dicapai. Tujuan utama analisis kelayakan adalah untuk menguji apakah

sistem baru yang akan diterapkan layak atau tidak.
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a. Kelayakan Teknis

Ketersediaan tekonologi di pasaran. Teknologi yang di gunakan di

sistem harus tersedia di pasaran, apabila teknologi tidak tersedia, maka di

pilih alternative yang lain, misalnya di butuhkan hardware (perangkat

keras) atau alat cetak yang lebarnya 500 kolom untuk membuat laporan

tertentu. Teknologi printer semacam ini masih belum tersedia di pasaran

oleh karena itu di cari alternatif lain untuk menggantinya. Selain itu contoh

kebutuhan software seperti pemakai sistem menginginkan dapat

menampilkan foto wajah karyawan tertentu di layar monitor, maka di

perlukan teknologi peraba grafik untuk membaca dan merekam foto wajah

karyawan ke simpanan luar. Untuk menampung semua foto wajah

karyawan di perlukan simpanan luar dengan kapasitas 80 MB.  Untuk

menampilkan foto wajah di layar  di perlukan monitor dengan resolusi

yang besar yang tinggi sehingga bisa menampilkan seluruh wajah

karyawan.

Ketersediaan ahli yang bisa mengoperasikannya Setelah teknologi

yang di perlukan dapat diperoleh di pasaran adalah apakah sudah tersedia

ahli yang mengoperasikan teknologi ini berikutnya. Apabila teknologi

yang digunakan rumit akan menimbulkan masalah dalam tahap

implementasi dan operasi.

b. Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional  yaitu penilaian terhadap kalayakan operasi

digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan di bangun dapat

beroperasi dengan baik atau tidak beroperasi dengan baik oleh kerena itu

perlu di ukur kelayakan operasional  setiap personil-personil yang terlibat

di dalam isistem ini. Adapun ke empat personil – personil yang

menggunakan sistem ini adalah admin, operator, pimpinan, anggota dan

nasabah.

Kemampuan dari personil –personil yang ada untuk mengoperasikan

fungsi-fungsi sistem yang akan di kembangkan perlu di pertimbangkan.

Perusahaan  perlu penambahan personil training khusus untuk
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pengoperasian sistem atau hanya cukup melakukan training untuk

personil- personil kunci perusahaan seperti admin, operator, dan

pimpinan. Tujuan di lakukan training ini agar personil – personil kunci

perusahaan bisa menggunakan sistem yang telah di buat, guna

mempermudah kerja bagi setiap personil-personil dalam membantu

kerjanya masing-masing sehingga dengan di bangunnya sistem ini  bisa

meningkatkan kinerja dan mempercepat  proses kerja setiap peronil

sehingga pekerjaan bisa di selesaikan tepat pada waktunya. Khusus untuk

anggota dan nasabah petugas training perlu melakukan demo sistem ke

pada anggota dan nasabah, demo sistem ini di lakukan untuk menjelaskan

bagaimana proses sistem ini berjalan, bagaimana menggunakan sistem ini

dan bagaimana cara kerja sistem sehingga dengan adanya sistem

pelanggan lebih mudah dalam melihat informasi dan lain-lainnya.

c. Kelayakan Ekonomi

Aspek yang paling dominan dari aspek kelayakan yang lain adalah

kelayakan ekonomi. Tidak dapat disangkal lagi motivasi pengembangan

sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif

keuntungan. Dengan demikian aspek untung rugi jadi pertimbangan utama

dalam pengembangan sistem. Sistem informasi tata kelola persuratan ini

untuk tahap awalnya akan membutuuhkan biaya dalam penerapannya,

tetapi setalah penerapan yang dilakukan maka sistem akan memberikan

keuntangan dimana kegiatan persuratan yang dilakukan lebih efesien dan

efektif. Pengadaan lembaran disposisi juga lebih berkurang, pembelian

kota-kotak file surat juga akan berkurang, pengadaan buku besar surat

masuk dan surat keluar juga bisa lebih diminimkan.

b. Kelayakan Hukum

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus di penuhi

sebelum menjalankan sebuah proyek atau usaha. Ketentuan hukum untuk

setia jenis proyek atau usaha tentu berbeda tergantung pada kebutuhan

proyek yang akan di bangun. Dengan adanya otonomi daerah

menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antar daerah yang satu
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dengan yang lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu, pemahaman

mengenai ketentuan hukum dan perizinan untuk setiap daerah merupakan

hal yang sangat penting untuk menganalisis kelayakan aspek hokum.

a. Hardware

Untuk peraturan hardware perusahaan harus  bisa melihat alat-alat

yang nantinya akan di bangun apakah sudah memenuhi prosedur atau

undang-undang yang berlaku. Selain itu apakah barang yang di

gunakan sudah terstandarisasi dan telah mempunyai izin atau undang-

undang yang berlaku.

b. Software

Sama seperti dengan hardware, untuk software itu sendiri perusahan

bisa membeli software yang bersifat original bukan bajakan karena

banyak perusahaan atau usaha kecil lainnya yang menggunakan

software bajakan, apabila terjadi pemerikasaan dari software lisensi

banyak perusahaan yang masih menggunakan bajakan karena

harganya, bisa di download dan bersifat gartis sehingga perusahaan

tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pembelian software.

c. Brainware

Dengan dibangunnya sistem ini tidak boleh menimbulkan masalah

terutama permasalah individual. Banyak proyek yang gagal di

karenakan banyak individual yang menyalah gunakan kepercayaan

pimpinan, misalnya permasalahan dana, banyak perusahaan mengeluh

dana yang di lekuarkan tidak sesuai dengan apa yang di bangun.

4.6 Analisis Sistem Yang Baru Menggunakan Pendekatan Berorientasi

Objek

Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem konvensional yang ada.

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menanggkap kebutuhan pengguna

adalah memodelkan sistem/perangkat lunak yang akan dibuat dengan

menggunakan Use case Diagram.
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Use Case Diagram menawarkan cara yang sistematik untuk menangkap

spesifikasi kebutuhan dengan fokus dengan nilai tambah yang akan diterima oleh

pengguna individual atau oleh sistem yang ada  di luar sistem yang akan kita

kembangkan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menangkap

kebutuhan pengguna adalah memodelkan sistem/perangkat lunak yang akan

dibuat dengan menggunakan Use case Diagram. Use Case Diagram menawarkan

cara yang sistematik untuk menangkap spesifikasi kebutuhan dengan fokus

dengan nilai tambah yang akan diterima oleh pengguna individual atau oleh

sistem yang ada  di luar sistem yang akan kita kembangkan. Dalam kasus ini

mempunyai empat (4) actor yaitu, Admin, Operator, Pimpinan dan nasabah.

Analisia dan perancangan yang akan dibangun adalah analisa dan

perancangan suatu sistem informasi yang memanfaatkan komputer sebagai

perangkat utama pemrosessan. Manusia bertindak sebagai pengatur, pengoperasi,

serta pengendali utama perangkat tersebut. Sistem berjalan setelah data masukan

(input) diberikan.

4.7 Analisa Sistem Yang Di Usulkan

Sistem Informasi Koperasi merupakan sistem online yang digunakan

untuk mengelola, mengatur dan membantu proses layanan serta dapat

memberikan informasi kepada pengguna yang dapat diakses dijaringan internet.

Sistem ini akan digunakan oleh admin, operator, pimpinan dan nasabah. Sistem

Informasi ini lebih berfokus pada registrasi anggota, pembukaan rekening,

transaksi penyetoran, penarikan, angsuran pembiayaan, pengajuan pembiayaan,

dan penyusutan aktiva tetap.

1. Actor dan Use case

Pengguna perangkat lunak ini di sebut actor. Perangkat lunak ini ditujukan

memberikan data dan laporan Pengguna sistem ini terdiri dari Admin, Operator,

Pimpinan dan nasabah. Admin merupakan pengguna yang mengelola data

pengguna sistem secara keseluruhan, Operator merupakan pengguna yang

mengelola data registrasi anggota, pembukaan rekening, transaksi penyetoran,

penarikan, angsuran pembiayaan, pengajuan pembiayaan, dan penyusutan aktiva
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tetap, Pimpinan hanya melihat dan mencetak laporan, sedangkan Nasabah

mengajukan mengajukan pendaftaran sebagai anggota, pengajuan pembiayaan dan

melihat info pembiayaan, untuk menentukan usecase dan actor pada sistem ini

adalah seperti yang akan di jelaskan pada gambar dibawah ini.

1. Administrator :

a. Melakukan pembuatan data user.

b. Melakukan pengubahan data user.

c. Melakukan penghapusan data user.

d. Melakukan penambahan cabang baru.

2. Operator

a. Input data anggota.

b. Mengelola data nasabah.

c. Mengelola data pembiayaan

d. Input data transaksi penyetoran.

e. Input data transaksi penarikan.

f. Input data transaksi ansuran.

g. Mengola laporan transaksi.

3. Nasabah

a. Mengajukan sebagai anggota.

b. Mengajukan pembiayaan.

c. Meliahat informasi pembiayaan.

4. Pimpinan

a. Melihat dan mencetak data anggota

b. Melihat dan mencetak data nasabah

c. Melihat dan mencetak laporan transaksi.

d. Melihat dan mencetak laporan pembiayaan.

Setelah menemukan aktor-aktor yang terlibat serta semua kandidat use

case yang mungkin, saatnya kita menggambarkan Use Case Diagram. Disini

hanya akan menggambarkan use case diagram. Pada kenyataanya, untuk melihat

bagaimana semua aktor yang terlibat dengan semua use case mungkin dapat



61

digambar kan dengan semua use case diagram yang akan digambarkan pada

perancangan sistem

4.8 Perancangan Sistem

Setelah melakukan analisa sistem proses selanjutnya yang dilakukan adalah

perancangan sistem yang meliputi perancangan Diagram Uml (usecase diagram,

class diagram, activity diagram, sequence diagram dan Colaboration Diagram),

perancangan Database dan perancangan interface

4.8.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram terdiri dari actor, use case dan serta hubunganya. Use

case  diagram adalah sesuatu yang penting untuk mengvisualisasikan,

menspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Usecase

Diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan

oleh user/pengguna sistem yang sedang berjalan. Selain actor yang diatas maka

usecase yang ada pada Sistem Informasi Koperasi Syariah BMT-UGT Sidogiri

Cabang Pekanbaru ini dapat kita lihat pada Use case.
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Gambar 4.7 Sistem Informasi Usulan

Deskripsi Aktor Pada bagian ini akan menjabarkan aktor-aktor yang terlibat

di dalam sistem koperasi. Hal ini terlihat pada tabel  dibawah ini :

Tabel 4.6 Deskripsi Aktor Sistem Informasi Koperasi

Aktor Deskripsi

Admin User yang memiliki wewenang penuh untuk konfigurasi sistem.

Operator User yang mengelolah data registrasi anggota, pembukaan rekening,
transaksi penyetoran, penarikan, angsuran,  pengajuan pembiayaan,
dan penyusutan aktiva tetap.

Pimpinan User yang melihat dan mencetak laporan perbulan

Nasabah User yang hanya melakukan registrasi anggota, pengajuan
pembiayaan dan info pembiayaan

Deskripsi Use Case menggambarkan kebutuhan fungsional sistem,

kemudian di buat scenario (flow of even ) yang menggambarkan urutan scenario

Tabel 4.7 Deskripsi Use Case
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ID Nama Use Case Deskripsi

UC-01 Login Melakukan autentifikasi sebagai user

UC-02 Kelola data Operator Mengelolah data operator

UC-03 Kelola data Pimpinan Mengelolah data pimpinan

UC-04 Kelola data Cabang Mengelola data cabang

UC-05 Kelola data Nasabah Mengelolah data Nasabah

UC-06 Kelola data Anggota Mengelolah data Anggota

UC-07 Kelola data Tabungan Mengelola data Tabungan

UC-08 Kelola data Pembiayaan Mengelola data Pembiayaan

UC-09 Transaksi Penyetoran Menginput data transaksi penyetoran

UC-10 Transaksi Penarikan Menginput data transaksi penarikan

UC-11 Transaksi angusran pembiayaan
Menginput data transaksi angusran
pembiayaan

UC-12 Pengajuan Pembiayaan Menginput data pengajuan pembiayaan

UC-13 Registrasi Anggota Menginput pendaftaran sabagai anggota

UC-14 Info Pembiayaan Mengecek informasi pembiayaan

UC-15 Mencetak Laporan Melihat dan mencetak laporan

Selain actor yang di atas, maka use case yang ada pada Sistem Informasi

Koperasi Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru ini dapat di lihat pada

use case diagram di bawah ini:

Gambar 4.8 Diagram Use Case Admin

login

kelola data operator

kelola data pimpinan

kelola data cabang

logout

admin
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Gambar 4.9 Diagram Use Case Operator

Gambar 4.10 Diagram Use Case Pimpinan

kelola data anggota

kelola data nasabah

kelola data tabungan

kelola data pembiayaan

kelola data penyusutan

laporan

login

operator

logout

logout

laporanpimpinan

login
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Gambar 4.11 Diagram Use Case Nasabah

a. Skenario Use Case –Login (UC-01)

Tabel 4.8 Skenario Use Case –Login (UC-01)

Nama Use case : Login
Aktor : Admin,Operator, Pimpinan dan Nasabah
Pre-Condition : Actor Memasuki Halaman Login
Post-Condition : 1. Actor Berhasil Login Ke Sistem

2. Sistem Menampilkan Halaman Sesuai Dengan LoginUser

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password
2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Memvalidasi username, password dan level
login

5. Melakukan verifikasi fungsi-fungsi dan fictur
yang sesuai dengan role user

6. Sistem akan menampilkan halaman
berdasarkan penguna

Skenario Alternatif 1 : Gagal Login
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password

logout

reistrasi anggota

pengajuan pembiayaan

info pembiayaan

login

nasabah
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2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Melakukan validasi username, password dan
hak akses masuk actor

5. Jika login gagal akan menampilkan pesan
“maaf anda tidak terdaftar sebagai user.”

b. Skenario Use Case – Kelola Data Operator (UC-02)

Table 4.9 Skenario Use Case – Kelola Data Operator (UC-02)

Nama Use case : Kelola Data Operator
Aktor : Admin
Pre-Condition : Admin Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password
2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Sistem akan menampilkan halaman sesuai
pengguna

5. Admin memilih menu tambah data
operator

6. Sistem menampilkan form tambah data
operator kemudian melakukan validasi data
operator dan menyimpan ke database.

7. Admin memilih menu ubahdata
Operator

8. Sistem menampilkan form ubah data
operatorkemudian melakukan validasi data
operator dan menyimpan ke database.

9. Admin memilih menu hapus operator
10.Sistem menampilkan form hapus operator

kemudian melakukan validasi data operator
dan menyimpan ke database

11. Sistem melakukan konfirmasi kemudian
menghapus data operator database

12. Sistem akan kembali ke menu data operator

c. Skenario Use Case – Kelola Data Pimpinan (UC-03)

Table 4.10 Skenario Use Case – Kelola Data Pimpinan (UC-03)

Nama Use case : Kelola Data Pimpinan
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Aktor : Admin
Pre-Condition : Admin Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password
2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Sistem akan menampilkan halaman sesuai
pengguna

5. Admin memilih menu tambah data
pimpinan

6. Sistem menampilkan form tambah data
pimpinan kemudian melakukan validasi data
pimpinan dan menyimpan ke database.

7. Admin memilih menu ubahdata
pimpinan

8. Sistem menampilkan form ubah data pimpinan
kemudian melakukan validasi data pimpinan
dan menyimpan ke database.

9. Admin memilih menu hapus Pimpinan
10. Sistem melakukan konfirmasi kemudian

menghapus data pimpinan database
11. Sistem akan kembali ke menu data pimpinan

d. Skenario Use Case – Kelola Data Cabang (UC-04)

Table 4.11 Skenario Use Case – Kelola Data Cabang (UC-04)

Nama Use case : Kelola Data Cabang
Aktor : Admin
Pre-Condition : Admin Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password
2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Sistem akan menampilkan halaman sesuai
pengguna

5. Admin memilih menu tambah data
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cabang
6. Sistem menampilkan form tambah data cabang

kemudian melakukan validasi data cabang dan
menyimpan ke database.

7. Admin memilih menu ubah data cabang
8. Sistem menampilkan form ubah data cabang

kemudian melakukan validasi data cabang dan
menyimpan ke database.

9. Admin memilih menu hapus cabang
10. Sistem melakukan konfirmasi kemudian

menghapus data cabang di database
11. Sistem akan kembali ke menu data cabang

e. Skenario Use Case – Kelola data Nasabah (UC-05)

Tabel 4.12 Skenario Use Case- Kelola Data Nasabah (UC-05)

Nama Use case : Kelola Data Nasabah
Aktor : Operator
Pre-Condition : Operator Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. operator memilih menu data nasabah
2. Sistem menampilkan table data nasabah

3. Operator memilih menu tambah data
nasabah

4. Sistem menampilkan form tambah data
nasabah, kemudian melakukan validasi data
dan menyimpan ke dalam database

5. Operator memilih menu ubah data
nasabah

6. Sistem menampilkan form ubah data nasabah,
kemudian melakukan validasi data dan
menyimpan ke dalam database

7. Operator memilih menu hapus data
nasabah

8. Sistem akan menghapus data di database dan
kembali ke data nasabah

f. Skenario Use Case – Kelola data Anggota (UC-06)

Tabel 4.13 Skenario Use Case- Kelola Data Nasabah (UC-06)

Nama Use case  : Kelola Data Anggota
Aktor                  : Operator
Pre-Condition    : Operator Telah Memasuki Halaman Login
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Post-Condition  : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan
Skenario Normal

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Operator memilih menu data anggota

2. Sistem menampilkan table data anggota
3. Operator memilih menu tambah data

anggota
4. Sistem menampilkan form tambah data

anggota, kemudian melakukan validasi data dan
menyimpan ke dalam database

5. Operator memilih menu ubah data
anggota

6. Sistem menampilkan form ubah data anggota,
kemudian melakukan validasi data dan
menyimpan ke dalam database

7. Operator memilih menu hapus data
anggota

8. Sistem akan menghapus data di database dan
kembali ke data anggota

g. Skenario Use Case – Kelola data Pembiayaan (UC-07)

Tabel 4.14 Skenario Use Case- Kelola Data Pembiayaan (UC-07)

Nama Use case  : Kelola Data Pembiayaan
Aktor                  : Operator
Pre-Condition    : Operator Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition  : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Operator memilih menu data pembiayaan
2. Sistem menampilkan table data pembiayaan

3. Operator memilih menu tambah data
pembiayaan

4. Sistem menampilkan form tambah data
pembiayaan, kemudian melakukan validasi data
dan menyimpan ke dalam database

5. Operator memilih menu ubah data
pembiayaan

6. Sistem menampilkan form ubah data
pembiayaan, kemudian melakukan validasi data
dan menyimpan ke dalam database

7. Operator memilih menu hapus data
pembiayaan
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8. Sistem akan menghapus data di database dan
kembali ke data pembiayaan

h. Skenario Use Case – Transaksi Penyetoran (UC-09)

Tabel 4.15 Skenario Use Case – Transaksi Penyetoran (UC-09)

Nama Use case : Transaksi Penyetoran
Aktor : Operator
Pre-Condition : Operator Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition :  Data Transaksi Penyetoran Tersimpan Ke Dalam Database Sistem

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Operator memilih menu transaksi
penyetoran

2. Sistem menampilkan form penyetoran
3. Operator mengisi form penyetoran
4. Operator menyimpan data penyetoran

5. Sistem memvalidasi masukan data kemudian
menampilkan isi masukkan

6. Jika sukses akan muncul pesan “data telah
tersimpan”

7. Sistem menyimpan data penyetoran di database
Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Transaksi Penyetoran

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Operator memilih menu transaksi

penyetoran
2. Sistem menampilkan form penyetoran, form

tidak ada boleh kosong dan jika kosong pesan
“tidak bisa di simpan”

3. Operator mengisi form penyetoran
sesuai dengan no rekening

4. Jika no rekening tidak terdaftar sistem akan
menampilkan pesan “maaf no rekening salah”
dan kembali ke form penyetoran.

i. Skenario Use Case – Transaksi Penarikan (UC-10)

Tabel 4.16 Skenario Use Case – Transaksi Penarikan (UC-10)

Nama Use case : Transaksi Penarikan
Aktor                 : Operator
Pre-Condition   : Operator Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Transaksi Penarikan Tersimpan Ke Dalam Database Sistem
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Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Operator memilih menu transaksi
penarikan

2. Sistem menampilkan form penarikan
3. Operator mengisi form penarikan
4. Operator menyimpan data penarikan

5. Sistem memvalidasi masukan data kemudian
menampilkan isi masukkan

6. Jika sukses akan muncul pesan “data telah
tersimpan”

7. Sistem menyimpan data penarikan di database
Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Transaksi Penarikan
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Operator memilih menu transaksi
penarikan

2. Sistem menampilkan form penarikan, form
tidak ada boleh kosong dan jika kosong pesan
“tidak bisa di simpan”

3. Operator mengisi form penyetoran sesuai
dengan no rekening

4. Jika no rekening tidak terdaftar sistem akan
menampilkan pesan “maaf no rekening salah”
dan kembali ke form penyetoran.

j. Skenario Use Case – Transaksi Angusran Pembiayaan (UC-11)

Tabel 4.17 Skenario Use Case – Transaksi Ansuran Pembiayaan (UC-11)

Nama Use case : Transaksi Ansuran Pembiayaan
Aktor                 : Operator
Pre-Condition   : Operator Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition :  Data Transaksi Ansuran Pembiayaan Tersimpan Ke Dalam Database Sistem

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Operator memilih menu transaksi
ansuran pembiayaan

2. Sistem menampilkan form ansuran
3. Operator mengisi form ansuran
4. Operator menyimpan data ansuran

5. Sistem memvalidasi masukan data kemudian
menampilkan isi masukkan

6. Jika sukses akan muncul pesan “data telah
tersimpan”
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7. Sistem menyimpan data ansuran di database
Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Transaksi Ansuran Pembiayaan

Aksi Aktor Reaksi Sistem
5. Operator memilih menu transaksi

ansuran pembiayaan
6. Sistem menampilkan form ansuran, form tidak

ada boleh kosong dan jika kosong pesan “tidak
bisa di simpan”

7. Operator mengisi form penyetoran
sesuai dengan no pembiayaan

8. Jika no pembiayaan tidak terdaftar sistem akan
menampilkan pesan “maaf no rekening salah”
dan kembali ke form ansuran.

k. Skenario Use Case – Pengajuan Pembiayaan (UC-12)

Tabel 4.18 Skenario Use Case – Pengajuan Pembiayaan (UC-12)

Nama Use case : Pengajuan Pembiayaan
Aktor                 : Nasabah
Pre-Condition   : Nasabah Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition :  Data Pengajuan Pembiayaan Tersimpan ke Dalam Database Sistem

Scenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Nasabah memilih menu Pembiayaan
2. Sistem menampilkan form Pembiayaan

3. Nasabah mengisi form Pembiayaan
4. Sistem  melakukan validasi masukkan data dan

jika masukkan data tidak lengkap  sistem tidak
akan merespon

5. Nasabah melengkapi dan memeriksa
data-data yang telah di tentukan dan
menekan tombol save

6. Sistem menyimpan data pembiayaan dan
menampilkan pesan berhasil dari form
pembiayaan

7. Pelanggan mencetak dan mendapatkan
bukti form pembiayaan.

8. Sistem menyimpan data Pembiayaan di
penyimpanan database

Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Registrasi Anggota
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Nasabah memilih menu Pembiayaan
2. Sistem menampilkan form pembiayaan

3. Pelanggan mengosongkan salah satu
form pembiayaan

4. Sistem merespon masukkan data dan sistem
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menampilkan form pembiayaan kembali
karena ada data yang tidak di isi pelanggan
dan melengkapi data misalnya alamat, nama
dll

l. Skenario Use Case – Registrasi anggota (UC-13)

Table 4.19 Skenario Use Case – Registasi Anggota (UC-13)

Nama Use case : Registrasi Anggota
Aktor                 : Nasabah
Pre-Condition   : Nasabah Telah Memasuki Halaman Login
Post-Condition :  Data Registrasi Anggota Tersimpan ke Dalam Database Sistem

Scenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Nasabah memilih menu registrasi
anggota

2. Sistem menampilkan form registrasi
3. Nasabah mengisi form registrasi

4. Sistem  melakukan validasi masukkan data dan
jika masukkan data tidak lengkap  sistem tidak
akan merespon

5. Nasabah melengkapi dan memeriksa
data-data yang telah di tentukan dan
menekan tombol save

6. Sistem menyimpan data registrasi anggota dan
menampilkan pesan berhasildari form registasi

7. Pelanggan mencetak dan mendapatkan
bukti form Registasi.

8. Sistem menyimpan data Anggota di
penyimpanan database

Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Registrasi Anggota
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Nasabah memilih menu registrasi
anggota

2. Sistem menampilkan form registrasi
3. Pelanggan mengosongkan salah satu

form registrasi
4. Sistem merespon masukkan data dan sistem

menampilkan form registrasi kembali karena
ada data yang tidak di isi pelanggan dan
melengkapi data misalnya alamat, nama dll

m.Skenario Use Case – Info Pembiayaan (UC-14)

Table 4.20 Skenario Use Case – Info Pembiayaan (UC-14)

Nama Use case  :Info Pembiayaan
Aktor                  : Nasabah
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Pre-Condition    : Nasabah Telah Memasuki halaman Login
Post-Condition  :  Data Informasi Pembiayaan dari Sistem

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Nasabah memilih menu info pembiayaan
2. Sistem menampilkan menu info tagihan

3. Nasabah memasukkan no pembiayaan
4. Sistem akan verifikasi fungis-fungsi dan fictur

yang sesuai dengan role
5. Sistem menampilkan tampilan info pembiayaan

Skenario Alternatif 1 : Gagal Melakukan Info Tagihan
Aksi Aktor Reaksi Sistem

a. Nasabah memilih menu info
pembiayaan

b. Sistem menampilkan menu info pembiayaan
c. Nasabah memasukkan no pembiayaan

d. Sistem akan menampilkan pesan jika no
pembiayaan tidak terdaftar “ maaf no
pembiayaan anda tidak terdaftar” sistem akan
kembali ke menu info pembiayaan”

n. Skenario Use Case – Mencetak Laporan (UC-15)

Table 4.21 Skenario Use Case – Mencetak Laporan ( UC-15)

Nama Use case : Mencetak Laporan
Aktor                : Pimpinan
Pre-Condition  : Pimpinan  Memasuki Halaman Login
Post-Condition : Data Sesuai Dengan Yang Di Masukkan

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Memasukkan username dan password
2. Memilih Level Login
3. Menekan tombol Login

4. Sistem menampilkan grafik laporan
5. Pimpinan memilih menu laporan
6. Pimpinan melihat laporan
7. Pimpinan memilih tombol print untuk

mencetak laporan

4.8.2 Activity Diagram

a. Activity Diagram Login Pengguna Sistem

Activity Diagram login digunakan untuk menggambarkan jalur kerja sistem

pada saat pertama kali user menjalankan sistem, maka terlebih dahulu harus



75

melakukan login dengan mengisikan usename, password dan memilih level login

masing-masing. Jika username, password dan level login yang diisikan benar,

maka sistem akan menampilkan menu sesuai dengan hak akses user.

Gambar 4.3 Activity Diagram Login Pengguna Sistem

Tabel 4.22 Keterangan Activity DiagramLogin Pengguna

Actor Deskripsi

Admin, operator,
pimpinan dan
nasabah

 Menginputkan Username , Password dan level login

 Pilih tombol login

 Jika Usernema, Password dan level login valid ,maka
sistem akan menampilkan Menu sesuai pengguna dan
apabila invalid sistem akan menampilkan pesan “
maaf anda tidak terdaftar sebagai user “ dan kembali
ke menu login.

b. Activity Diagram Kelola Data Operator

Activity Diagram kelola data operator digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan admin pada saat mengelola data operator.

start

username, password
dan level login

tidak

login

menu utama

end

ya

validasi

sistemuser
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Gambar 4.12 Activity Diagram Admin Kelola Data Operator

Tabel 4.23 Keterangan Activity Diagram Admin Kelola Data Operator

Actor Deskripsi

Admin  Menu utama admin.

 Pilih tambah user.
 Isi data user

 Cek kelengkapan data
 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika

data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar pengguna dan Simpan data user

 Kembali ke menu tambah user

c. Activity Diagram Kelola Data Pimpinan

Activity Diagram kelola data pimpinan digunakan untuk menggambarkan

jalur kerja sistem yang harus dilakukan admin pada saat mengelola data pimpinan.

pilih menu
tambah user

tambah user
baru

isi data user

lengkapi data
user

daftar user

menampilkan
menu tambah user

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar user

end

simpan data
user

databasesistemadmin



77

Gambar 4.13 Activity DiagramAdmin Kelola Data Pimpinan

Tabel 4.24 Keterangan Activity Diagram Admin Kelola Data Pimpinan

Actor Deskripsi

Admin  Menu utama admin.
 Pilih tambah user.

 Isi data user
 Cek kelengkapan data

 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika
data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar user dan Simpan data user

 Kembali ke menu user

d. Activity Diagram Kelola data Cabang

Activity Diagram kelola data cabang digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan admin pada saat mengelola data cabang.

pilih menu
tambah user

tambah user
baru

isi data user

lengkapi data
user

daftar user

menampilkan
menu tambah user

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar user

end

simpan data
user

databasesistemadmin
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Gambar 4.14 Activity DiagramAdmin Kelola Data Cabang

Tabel 4.25 Keterangan Activity Diagram Admin Kelola Data Cabang

Actor Deskripsi

Admin  Menu utama admin.

 Pilih tambah cabang.
 Isi data cabang

 Cek kelengkapan data
 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika

data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar cabang dan Simpan data cabang

 Kembali ke menu cabang

e. Activity Diagram Kelola data Nasabah

Activity Diagram kelola nasabah digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat mengelola data nasabah.

pilih menu
tambah cabang

tambah
cabang baru

isi data
cabang

lengkapi data
cabang

daftar cabang

menampilkan menu
tambah cabang

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar cabang

end

simpan data
cabang

databasesistemadmin
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Gambar 4.15 Activity Diagram Operator Kelola Data Nasabah

Tabel 4.26 Keterangan Activity Diagram Operator Kelola Data Nasabah

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih registrasi anggota.

 Isi data nasabah
 Cek kelengkapan data
 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika

data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar nasabah dan Simpan data nasabah

 Kembali ke menu registrasi nasabah

f. Activity Diagram Kelola data Anggota

Activity Diagram kelola anggota digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat mengelola data anggota.

pilih menu registrasi
nasabah

tambah
nasabah

isi data
nasabah

lengkapi data
nasabah

daftar nasabah

menampilkan menu
tambah nasabah

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar nasabah

end

simpan data
nasabah

databasesistemoperator
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Gambar 4.16 Activity Diagram Operator Kelola Data Anggota

Tabel 4.27 Keterangan Activity Diagram Operator Kelola Data Anggota

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih registrasi anggota.
 Isi data anggota

 Cek kelengkapan data
 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika

data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar anggota dan Simpan data anggota

 Kembali ke menu registrasi anggota

g. Activity Diagram Kelola data Pembiayaan

Activity Diagram kelola pembiayaan digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat mengelola data pembiayaan.

pilih menu registrasi
anggota

tambah
anggota

isi data
anggota

lengkapi data
anggota

daftar anggota

menampilkan menu
tambah anggota

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar anggota

end

simpan data
anggota

databasesistemoperator
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Gambar 4.17 Activity Diagram Operator Kelola Pembiayaan

Tabel 4.28 Keterangan Activity Diagram Operator Kelola Data Pembiayaan

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih registrasi pembiayaan.

 Isi data pembiayaan
 Cek kelengkapan data

 Jika data tidak lengkap, lengkapi kembali data, Jika
data sudah benar diinputkan, akan masuk ke menu
daftar pembiayaan dan Simpan data pembiayaan

 Kembali ke menu pembiayaan

h. Activity Diagram Transaksi Penyetoran

Activity Diagram transaksi penyetoran digunakan untuk menggambarkan

jalur kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat mengelola data

penyetoran.

pilih menu
pembiayaan

tambah
pembiayaan

isi data
pembiayaan

lengkapi data
pembiayaan

daftar
pembiayaan

menampilkan menu
pembiayaan

cek kelengkapan
data

kembali ke menu
daftar pembiayaan

end

simpan data
pembiayaan

databasesistemoperator
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Gambar 4.18 Activity Diagram Operator Transaksi Penyetoran

Tabel 4.29 Keterangan Activity Diagram Operator Transaksi Penyetoran

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih penyetoran.
 Form transaksi penyetoran
 Isi form transaksi penyetoran
 Pilih simpan

 Jika no rekening terdaftar ansuran pembiayaan terkirim jika
no rekening tidak terdaftar sistem  Kembali ke form
transaksi penyetoran.

i. Activity Diagram Transaksi Penarikan

Activity Diagram transaksi penarikan digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat mengelola data penarikan.

pilih menu transaksi
penyetoran

isi data
penyetoran

lengkapi data
penyetoran

menampilkan form
penyetoran

cek kelengkapan
data

kembali ke form
penyetoran

end

simpan data
penyetoran

databasesistemoperator



83

Gambar 4.19 Activity Diagram Operator Transaksi Penarikan

Tabel 4.30 Keterangan Activity Diagram Operator Transaksi Penarikan

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih penarikan.
 Form transaksi penarikan
 Isi form transaksi penarikan
 Pilih simpan

 Jika no rekening terdaftar ansuran pembiayaan terkirim jika
no rekening tidak terdaftar sistem  Kembali ke form
transaksi penarikan.

j. Activity DiagramTransaksi Angusran Pembiayaan

Activity Diagram transaksi angsuran pembiayaan digunakan untuk

menggambarkan jalur kerja sistem yang harus dilakukan operator pada saat

mengelola data ansuran pembiayaan.

pilih menu transaksi
penarikan

isi data
penarikan

lengkapi data
penarikan

menampilkan form
penarikan

cek kelengkapan
data

kembali ke form
penarikan

end

simpan data
penarikan

databasesistemoperator
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Gambar 4.20 Activity Diagram Operator Ansuran Pembiayaan

Tabel 4.31 Keterangan Activity Diagram Operator Ansuran Pembiayaan

Actor Deskripsi

Operator  Menu utama operator.
 Pilih ansuran pembiayaan.
 Form transaksi ansuran pembiayaan
 Isi form transaksi ansuran pembiayaan
 Pilih simpan
 Jika no pembiayaan terdaftar ansuran pembiayaan terkirim

jika no pembiayaan tidak terdaftar sistem  Kembali ke form
transaksi ansuran pembiayaan.

k. Activity Diagram Pengajuan Pembiayaan

Activity Diagram pengajuan pembiayaan digunakan untuk menggambarkan

jalur kerja sistem yang dilakukan nasabah pada saat mengajukan pembiayaan.

pilih menu transaksi
ansuran pembiayaan

isi data
ansuran

lengkapi data
ansuran

menampilkan form
ansuran

cek kelengkapan
data

kembali ke form
ansuran

end

simpan data
ansuran

databasesistemoperator
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Gambar 4.21 Activity Diagram Pengajuan Pembiayaan

Tabel 4.32 Keterangan Activity Diagram Pengajuan Pembiayaan

Actor Deskripsi

Nasabah  Pilih menu pengajuan pembiayaan
 Form pembiayaan
 Isi form pembiayaan
 Pilih simpan
 Jika data lengkap dan no registrasi terdaftar pengajuan

pembiayaan terkirim jika data tidak lengkap dan no registrasi
tidak terdaftar sistem Kembali ke form pengaduan.

l. Activity Diagram Registrasi Anggota

Activity Diagram registrasi anggota digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang dilakukan nasabah pada saat registrasi anggota.

pilih menu pengajuan
pembiayaan

isi data pengajuan
pembiayaan

lengkapi data pengajuan
pembiayaan

menampilkan form
pengajuan pembiayaan

cek kelengkapan
data

kembali ke form
pembiayaan

end

simpan data
pembiayaan

databasesistemnasabah
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Gambar 4.22 Activity Diagram Registrasi Anggota

Tabel 4.33 Keterangan Activity Diagram Registrasi Anggota

Actor Deskripsi

Nasabah  Pilih menu registrasi anggota
 Form registrasi anggota
 Isi form registrasi anggota
 Pilih simpan
 Jika data lengkap registrasi anggota terkirim jika data tidak lengkap

Kembali ke form registrasi anggota.

m. Activity Diagram Info Pembiayaan

Activity Diagram info pembiayaan digunakan untuk menggambarkan jalur

kerja sistem yang dilakukan nasabah pada saat mencari info pembiayaan.

pilih menu registrasi
anggota

isi data registrasi
anggota

lengkapi data registrasi
anggota

menampilkan form
registrasi anggota

cek kelengkapan
data

kembali ke form
registrasi anggota

end

simpan data
anggota

databasesistemnasabah
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Gambar 4.23 Activity Diagram Info Pembiayaan

Tabel 4.34 Keterangan Activity Diagram Info Pembiayaan

Actor Deskripsi

Nasabah  Pilih menu info pembiayaan
 Halaman info pembiayaan
 Isi no pembiayaan
 Cek kelengkapan
 Jika no pembiayaan terdaftar di data tagihan sistem akan

menampilkan info pembiayaan, jika tidak sistem akan
menampilkan pesan “ maaf no pembiayaan anda tidak
terdaftar”

 Pilih ok
 Sistem menampilkan halaman info pembiayaan

n. Activity Diagram Mencetak Laporan

Activity Diagram cetak laporan bulanan digunakan untuk menggambarkan

jalur kerja sistem pada saat pimpinan cetak laporan bulanan.

start

cek info
pembiayaan

pilih menu info
pembiayaan

masukkan no
pembiayaan

pesan "no pembiayaan
anda tidak terdaftar"

end

tampilan info
pembiayaan

cek no
pembiayaan

informasi
pembiayaan

tidak validasi

ya

pembiayaan di
database

databasesistemnasabah
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Gambar 4.24 Activity Diagram Pimpinan Mencetak Laporan

Tebel 4.35 Keterangan Activity Diagram Pimpinan Mencetak Laporan

Actor Deskripsi

Pimpinan  Pilih menu laporan
 Tampilan laporan
 Lihat dan cetak laporan
 Mendapatkan laporan

4.8.3 Sequence Diagram

a. Sequence Diagram Login Pengguna Sistem

Gambar 4.25 Sequence Diagram Login Pengguna Sistem

start

pilih menu laporan
bulanan

lihat dan cetak
laporan

laporan
bulanan

end

tampil laporan
bulanan

print laporan

data bulananpimpinan

 : admin  : operator  : pimpinan  : nasabah form login controller login database

masukkan username & password()

verifikasi()

verifikasi()
login()

tampilan sesuai hak akses
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b. Sequence Diagram Admin Kelola Data Operator

Gambar 4.26 Sequence Diagram Kelola data Operator

c. Sequence Diagram Admin Kelola Data Pimpinan

Gambar 4.27 Sequence Diagram Kelola data Pimpinan

 : admin
menu admin menu operator form kelola

operator
database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data operator()

query()

tampil menu kelola data()

tambah data operator()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

edit data operator()
query()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

hapus data operator()
query() koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()

 : admin menu admin menu pimpinan form kelola
pimpinan

database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data operator()

tampil menu kelola data()

tambah data pimpinan()

edit data pimpinan()

hapus data pimpinan()

query()

query()

query()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()
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d. Sequence Diagram Admin Kelola data Cabang

Gambar 4.28 Sequence Diagram Kelola Data Cabang

e. Sequence Diagram Operator Kelola data Nasabah

Gambar 4.29 Sequence Diagram Kelola Data Nasabah

 : admin menu admin menu cabang form kelola
cabang

database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data operator()

tampil menu kelola data()

tambah data cabang()

edit data cabang()

hapus data cabang()

query()

query()

query()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()

 : operator menu operator menu nasabah form kelola
nasabah

database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data nasabah()

tampil menu kelola data()

tambah data nasabah()

edit data nasabah()

hapus data nasabah()

query()

query()

query()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()
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f. Sequence Diagram Operator Kelola data Anggota

Gambar 4.30 Sequence Diagram Kelola Data Anggota

g. Sequence Diagram Operator Kelola data Pembiayaan

Gambar 4.31 Sequence Diagram Kelola Data Pembiayaan

 : operator menu operator menu anggota form kelola
anggota

database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data anggota()

tampil menu kelola data()

tambah data anggota()

edit data anggota()

hapus data anggota()

query()

query()

query()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()

menu operator : operator menu
pembiayaan

form kelola
pembiayaan

database

masuk menu utama()

memilih menu kelola data pembiayaan()

tampil menu kelola data()

tambah data pembiayaan()

edit data pembiayaan()

hapus data pembiayaan()

query()

query()

query()

koneksi database()
menambah data()hasil tambah data()

info tambah data()

koneksi database()

edit data()
hasil edit data()

info edit data()

koneksi database()

hapus data()
hasil hapus data()

info hapus data()
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h. Sequence Diagram Operator Transaksi Penyetoran

Gambar 4.32 Sequence Diagram Transaksi Penyetoran

i. Sequence Diagram Operator Transaksi Penarikan

Gambar 4.33 Sequence Diagram Transaksi Penarikan

 : operator menu operator menu transaksi form kelola
transaksi

database

masuk menu utama()

memilih menu transaksi penyetoran()

tampil form penyetoran()

input form penyetoran()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
info penyetoran()

 : operator menu operator menu transaksi form kelola
transaksi

database

masuk menu utama()

memilih menu transaksi penarikan()

tampil form penarikan()

input form penarikan()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
info penarikan()
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j. Sequence Diagram Operator Transaksi Angusran Pembiayaan

Gambar 4.34 Sequence Diagram Transaksi Ansuran Pembiayaan

k. Sequence Diagram Nasabah Pengajuan Pembiayaan

Gambar 4.35 Sequence Diagram Pengajuan Pembiayaan

 : operator menu operator menu transaksi form kelola
transaksi

database

masuk menu utama()

memilih menu transaksi ansuran()

tampil form ansuran()

input form ansuran()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
info ansuran()

 : nasabah menu nasabah menu pengajuan
pembiayaan

form pengajuan
pembiayaan

database

masuk menu utama()

memilih menu pengajuan pembiayaan()

tampil form pembiayaan()

input form pembiayaan()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
info pengajuan pembiayaan()
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l. Sequence Diagram Nasabah Registrasi Anggota

Gambar 4.36 Sequence Diagram Registrasi Anggota

m. Sequence Diagram Nasabah Info Pembiayaan

Gambar 4.37 Sequence Diagram Iinfo Pembiayaan

 : nasabah menu nasabah menu registrasi
anggota

form registrasi
anggota

database

masuk menu utama()

memilih menu registrasi anggota()

tampil form registrasi anggota()

input form registrasi anggota()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
bukti registrasi anggota()

 : nasabah menu nasabah menu info
pembiayaan

database

masuk menu utama()

memilih menu info pembiayaan()

tampil info pembiayaan()

input no pembiayaan()
query()

validasi()
hasil pencarian data()

info pembiayaan()
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n. Sequence Diagram Pimpinan Mencetak Laporan

Gambar 4.38 Sequence Diagram Mencetak Laporan

4.8.4 Colaboration Diagram

a. Colaboration Diagram Login Pengguna Sistem

Gambar 4.39 Colaboration Diagram Login Pengguna Sistem

b. Colaboration Diagram Admin Kelola Data Operator

Gambar 4.40 Colaboration Diagram Kelola Data Operator

 : nasabah menu nasabah menu registrasi
anggota

form registrasi
anggota

database

masuk menu utama()

memilih menu registrasi anggota()

tampil form registrasi anggota()

input form registrasi anggota()
query()

koneksi database()
menambah data()

hasil tambah data()
bukti registrasi anggota()

 : operator
 : admin  : pimpinan

 : nasabah

form
login

controller
login

database

1: masukkan username & password()
2:

3:

4: 5: login()

8: tampilan sesuai hak akses

6: verifikasi()

7: verifikasi()

 : admin

menu admin menu operator

form kelola
operator

database

1: masuk menu utama()

2: memilih menu kelola data operator()

3: tampil menu kelola data()

4: tambah data operator()

5: query()

6: koneksi database()

7: menambah data()

8: hasil tambah data()

9: info tambah data()

10: edit data operator()

11: query()

12: koneksi database()

13: edit data()

14: hasil edit data()

15: info edit data()

16: hapus data operator()

17: query()

18: koneksi database()
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c. Colaboration Diagram Admin Kelola Data Pimpinan

Gambar 4.41 Colaboration Diagram Kelola Data Pimpinan

d. Colaboration Diagram Admin Kelola data Cabang

Gambar 4.42 Colaboration Diagram Kelola Data Cabang

e. Colaboration Diagram Operator Kelola data Nasabah

Gambar 4.43 Colaboration Diagram Kelola Data Nasabah

 : admin

menu
admin

menu
pimpinan

form kelola
pimpinan

database

7: menambah data()
13: edit data()

19: hapus data()

1: masuk menu utama()

2: memilih menu kelola data operator()

5: query()
11: query()
17: query()

3: tampil menu kelola data()
9: info tambah data()

15: info edit data()
21: info hapus data()

4: tambah data pimpinan()
10: edit data pimpinan()

16: hapus data pimpinan()

6: koneksi database()
12: koneksi database()
18: koneksi database()

8: hasil tambah data()
14: hasil edit data()

20: hasil hapus data()

 : admin

menu
admin

menu
cabang

form kelola
cabang

database

7: menambah data()
13: edit data()

19: hapus data()

1: masuk menu utama()

2: memilih menu kelola data operator()

5: query()
11: query()
17: query()

3: tampil menu kelola data()
9: info tambah data()

15: info edit data()
21: info hapus data()

4: tambah data cabang()
10: edit data cabang()

16: hapus data cabang()

6: koneksi database()
12: koneksi database()
18: koneksi database()

8: hasil tambah data()
14: hasil edit data()

20: hasil hapus data()

 : operator

menu
operator

menu
nasabah

form kelola
nasabah

database

7: menambah data()
13: edit data()

19: hapus data()

2: memilih menu kelola data nasabah()

5: query()
11: query()
17: query()

3: tampil menu kelola data()
9: info tambah data()

15: info edit data()
21: info hapus data()

4: tambah data nasabah()
10: edit data nasabah()

16: hapus data nasabah()

6: koneksi database()
12: koneksi database()
18: koneksi database()

8: hasil tambah data()
14: hasil edit data()

20: hasil hapus data()
1: masuk menu utama()
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f. Colaboration Diagram Operator Kelola data Anggota

Gambar 4.44 Colaboration Diagram Kelola Data Anggota

g. Colaboration Diagram Operator Kelola data Pembiayaan

Gambar 4.45 Colaboration Diagram Kelola Data Pembiayaan

h. Colaboration Diagram Operator Transaksi Penyetoran

Gambar 4.46 Colaboration Diagram Transaksi Penyetoran

 : operator

menu
operator

menu
anggota

form kelola
anggota

database

7: menambah data()
13: edit data()

19: hapus data()

1: masuk menu utama()

2: memilih menu kelola data anggota()

5: query()
11: query()
17: query()

3: tampil menu kelola data()
9: info tambah data()

15: info edit data()
21: info hapus data()

4: tambah data anggota()
10: edit data anggota()

16: hapus data anggota()

6: koneksi database()
12: koneksi database()
18: koneksi database()

8: hasil tambah data()
14: hasil edit data()

20: hasil hapus data()

menu
operator

 : operator

menu
pembiayaan

form kelola
pembiayaan

database

7: menambah data()
13: edit data()

19: hapus data()

2: memilih menu kelola data pembiayaan()
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i. Colaboration Diagram Operator Transaksi Penarikan

Gambar 4.47 Colaboration Diagram Transaksi Penarikan

j. Colaboration Diagram Operator Transaksi angusran pembiayaan

Gambar 4.48 Colaboration Diagram Transaksi Pembiayaan

k. Colaboration Diagram Nasabah Pengajuan Pembiayaan

Gambar 4.49 Colaboration Diagram Pengajuan Pembiayaan
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l. Colaboration Diagram Nasabah Registrasi Anggota

Gambar 4.50 Colaboration Diagram Registrasi Anggota

m. Colaboration DiagramNasabah Info Pembiayaan

Gambar 4.51 Colaboration Diagram Info Pembiayaan

 : nasabah

menu
nasabah

menu registrasi
anggota

form registrasi
anggota

database

1: masuk menu utama()

2: memilih menu registrasi anggota()

3: tampil form registrasi anggota()

4: input form registrasi anggota()

5: query() 6: koneksi database()

7: menambah data()

8: hasil tambah data()

9: bukti registrasi anggota()

 : nasabah

menu
nasabah

menu info
pembiayaan

database

6: validasi()

1: masuk menu utama()

2: memilih menu info pembiayaan()

3: tampil info pembiayaan()
8: info pembiayaan()

4: input no pembiayaan()

5: query()7: hasil pencarian data()



100

n. Colaboration DiagramPimpinan Mencetak Laporan

Gambar 4.52 Colaboration Diagram Mencetak Laporan

4.8.5 Class Diagram

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di

sistem Informasi Tata Kelola Persuratan dan hubungannya secara logika. Class

Diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem.
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Gambar 4.53 Class Diagram Sistem Informasi Koperasi Syariah

Gambar diatas menggambarkan class diagram dari Sistem Informasi

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru yang

akan dibangun. Nampak pada diagram ini beberapa class dengan relasi-relasinya

yang menggambarkan struktur dari perangkat lunak yang sedang dibangun. Dari

diagram diatas dapat dilihat komponen apa saja yang menyusun sistem ini. Bagian

yang paling luar adalah login, login ini dilakukan oleh user sistem. Adapun yang

menjadi user pada sistem ini adalah class actor. Class actor ini baru terbuka

setelah user  melakukan login. Pada komponen user atribut username dan
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password tersimpan. Atribut inilah yang digunakan class user untuk melakukan

verifikasi login.

4.9 Perancangan Basis data

Perancangan basisdata (database) yaitu perancangan yang terdiri atas

pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang

berdasarkan permasalahan awal..Sebuah database yang baik seharusnya memiliki

hubungan antar tabel yang baik pula dikarenakan tabel-tabel yang digunakan pada

database tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.Berikut adalah

hubungan antar tabel dari database Sistem Informasi Koperasi Mengunakan

Metode Syariah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang

Pekanbaru.

Nama database : koperasi

Tabel yang terdapat dalam basis data sistem adalah sebagai berikut :

1. Tabel Admin

Tabel admin adalah tabel yang berisi username dan password. Sebelum

mengakses ke sistem aplikasinya harus login terlebih dahulu. Struktur tabel admin

adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Admin

Primary Key : username

Tabel 4.36 Keterangan Tabel Login Admin

Nama field Tipe field Ket

username Varchar (20) NOT NULL, Primary key

password Varchar (20) NOT NULL

2. Tabel Home

Tabel home adalah tabel yang berisi data home. Struktur tabel home

adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Home

Primary Key : id_home
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Tabel 4.37 Keterangan Tabel Home

Nama field Tipe field Ket

id_home int (10) NOT NULL, Primary key

file_image Varchar (200) NOT NULL

isi text

3. Tabel Profile

Tabel home adalah tabel yang berisi data home. Struktur tabel home

adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Profile

Primary Key : id_profile

Tabel 4.38 Keterangan Tabel Profile

Nama field Tipe field Ket

id_profile int (10) NOT NULL, Primary key

file_image Varchar (200) NOT NULL

isi text NOT NULL

4. Tabel Karyawan

Tabel Karyawan adalah tabel untuk data Karyawan, adapun struktur

tabelnya adalah sebagai berikut:

Nama tabel : Karyawan

Primary Key : id_karyawan

Tabel 4.39 Keterangan Tabel Login Karyawan

Nama field Tipe field Ket

id_karyawan Int (10) NOT NULL, Primary Key

nik_karyawan Int (10) NOT NULL

nama_karyawan Varchar (15) NOT NULL

alamat Varchar (25) NOT NULL

kontak Varchar (25) NOT NULL

jabatan Varchar (15) NOT NULL

username Varchar (25) NOT NULL
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password Varchar (20) NOT NULL

level Enum NOT NULL

kode_cabang Enum NOT NULL

5. Tabel Nasabah

Tabel Nasabah adalah tabel untuk data Nasabah, adapun struktur tabelnya

adalah sebagai berikut:

Nama tabel : Nasabah

Primary Key : id_nasabah

Tabel 4.40 Keterangan Tabel Login Nasabah

Nama field Tipe field Ket

id_nasabah Int (10) NOT NULL, Primary Key

kode_cabang Varchar (10) NOT NULL

nama_nasabah Varchar (25) NOT NULL

alamat Varchar (25) NOT NULL

telepon Varchar (12) NOT NULL

tanggal_daftar Date NOT NULL

username Varchar (20) NOT NULL

password Varchar (20) NOT NULL

pekerjaan Varchar (25) NOT NULL

ibu_kandung Varchar (25) NOT NULL

agama Varchar (15) NOT NULL

identitas Varchar (15) NOT NULL

no_identitas Varchar (20) NOT NULL

status_pernikahan Enum NOT NULL

nama_suami_istri Varchar (25) NOT NULL

jenis_kelamin Enum NOT NULL

tempat_lahir Varchar (15) NOT NULL

Tanggal_lahir Date NOT NULL

no_registrasi Int (10) NOT NULL
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6. Tabel Anggota

Tabel Nasabah adalah tabel untuk data Nasabah, adapun struktur tabelnya

adalah sebagai berikut:

Nama tabel : Anggota

Primary Key : id_anggota

Tabel 4.41 Keterangan Tabel Anggota

Nama field Tipe field Ket

id_anggota Int (10) NOT NULL, Primary Key

nama Varchar (25) NOT NULL

alamat Varchar (20) NOT NULL

jenis-kelamin Enum NOT NULL

kode_cabang Varchar (10) NOT NULL

tgl_lahir Date NOT NULL

alamat_ktp Varchar (25) NOT NULL

telepon Varchar (12) NOT NULL

no_ktp Varchar (20) NOT NULL

file_ktp Varchar (200) NOT NULL

tgl_berlaku_ktp Date NOT NULL

status_perkawinan Enum NOT NULL

nama_suami_istri Varchar (20)

pekerjaan Enum NOT NULL

jabatan Varchar (20) NOT NULL

alamat_pekerjaan Varchar (25) NOT NULL

pendidikan_terakhir Enum NOT NULL

pendapatan_perbulan Int (10) NOT NULL

nama_ahli_waris Varchar (25) NOT NULL

jk_ahliwaris Enum NOT NULL

status_keluarga enum NOT NULL

no_ktp_ahliwaris Varchar (25) NOT NULL

tanggal_daftar Data NOT NULL
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7. Tabel Cabang

Tabel cabang adalah tabel yang berisi data cabang. Struktur tabel cabang

adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Cabang

Primary Key : kode_cabang

Tabel 4.42 Keterangan Tabel Cabang

Nama field Tipe field Ket

kode_cabang int (10) NOT NULL, Primary key

nama_cabang Varchar (25) NOT NULL

lat Float NOT NULL

lon Float NOT NULL

8. Tabel Tabungan

Tabel tabungan adalah tabel yang berisi data tabungan. Struktur tabel

tabungan adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Tabungan

Primary Key : id_tabungan

Tabel 4.43 Keterangan Tabel Tabungan

Nama field Tipe field Ket

id_tabungan int (10) NOT NULL, Primary key

nama_tabungan Varchar (25) NOT NULL

keterangan text

9. Tabel Buka Rekening

Tabel buka rekening adalah tabel yang berisi data buka rekening. Struktur

tabel buka rekening adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Buka Rekening

Primary Key : kode_cabang

Tabel 4.44 Keterangan Tabel Buka Rekening

Nama field Tipe field Ket

id_buka_rekening int (10) NOT NULL, Primary key
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no_registrasi int (10) NOT NULL

no_rekening int (10) NOT NULL

nama Varchar (25) NOT NULL

alamat Varchar (25) NOT NULL

telepon Varchar (25) NOT NULL

pekerjaan Varchar (25) NOT NULL

identitas Varchar (25) NOT NULL

no_identitas Varchar (25) NOT NULL

atas_nama Varchar (25) NOT NULL

nama_lembaga Varchar (25) NOT NULL

akat Varchar (25) NOT NULL

id_tabungan Int (5) NOT NULL

tgl_buka Date NOT NULL

10. Tabel Pembiayaan

Tabel pembiayaan adalah tabel yang berisi data pembiayaan. Struktur

tabel pembiayaan adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Pembiayaan

Primary Key : id_pembiayaan

Tabel 4.45 Keterangan Tabel Pembiayaan

Nama field Tipe field Ket

id_pembiayaan int (10) NOT NULL, Primary key

nama_pembiayaan Varchar (25) NOT NULL

keterangan text

11. Tabel Pengajuan Pembiayaan

Tabel pengajuan pembiayaan adalah tabel yang berisi data pengajuan

pembiayaan. Struktur tabel pengajuan pembiayaan adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Pengajuan Pembiayaan

Primary Key : id_pengajuan_pembiayaan
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Tabel 4.46 Keterangan Tabel Pengajuan Pembiayaan

Nama field Tipe field Ket

id_pengajuan_pembiayaan int (10) NOT NULL, Primary key

no_pembiayaan Varchar (25) NOT NULL

no_ registrasi int (10) NOT NULL

id_pembiayaan int (10) NOT NULL

jumlah int (10) NOT NULL

usaha Varchar (25) NOT NULL

jns_usaha Enum NOT NULL

jangka_waktu_bln Varchar (25) NOT NULL

bagi_hasil Varchar (25) NOT NULL

jaminan Varchar (25) NOT NULL

file_ktp Varchar (200) NOT NULL

file_kk Varchar (200) NOT NULL

file_surat_nikah Varchar (200) NOT NULL

file_kepemilikan_jaminan Varchar (200) NOT NULL

status Enum NOT NULL

tanggal Date NOT NULL

12. Tabel Transaksi

Tabel transaksi adalah tabel yang berisi data transaksi. Struktur tabel

transaksi adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Transaksi

Primary Key : id_transaksi

Tabel 4.47 Keterangan Tabel Transaksi

Nama field Tipe field Ket

id_transaksi Int (10) NOT NULL, Primary key

no_rekening Int (10) NOT NULL

debit Int (10) NOT NULL

kredit Int (10) NOT NULL

nik_karyawan Int (10) NOT NULL
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keterangan Text

tanggal_transaksi Date NOT NULL

nama Varchar (25) NOT NULL

13. Tabel Ansuran

Tabel Ansuran adalah tabel yang berisi data transaksi. Struktur tabel

transaksi adalah sebagi berikut :

Nama Tabel : Ansuran

Primary Key : id_ansuran

Tabel 4.48 Keterangan Tabel Ansuran

Nama field Tipe field Ket

id_ansuran Int (10) NOT NULL, Primary key

no_pembiayaan Int (10) NOT NULL

S_pokok Int (10) NOT NULL

S_bagi_hasil Int (10) NOT NULL

nik_karyawan Int (10) NOT NULL

keterangan Text

tanggal_transaksi Date NOT NULL

nama Varchar (25) NOT NULL
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4.10 Rancangan Struktur Menu

Gambar 4.54 Struktur Menu Sistem
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4.11 Perancangan Antar Muka (Interface)

Interface adalah sarana pengembangan sistem yang digunakan untuk

membuat komunikasi yang luwes, dan konsisten antara sistem dengan

pemakainya. Penekanan interface meliputi tampilan yang baik, mudah dipahami,

dan tombol-tombol yang familiar.

a. Tampilan menu Utama

Tampilan menu utama merupak tampilan awal saat membuka sistem

koperasi sidogiri.

Gambar 4.55 Menu utama

b. Tampilan Menu Login

Tampilan menu login merupak tampilan awal sebelum masuk ke menu

utama sesuai user login.

Gambar 4.56 Menu login user
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c. Tampilan Menu Utama Admin

Form ini akan muncul setelah admin berhasil melakukan login

Gambar 4.57 Perancangan Menu Utama Admin

d. Tampilan Menu Operator

Tampilan menu utama ini muncul setalah operator melakukan login

dengan benar.

Gambar 4.58 Perancangan Menu Utama Operator

e. Tampilan Sub Menu Utama Operator

Tampilan sub menu utama operator, sub menu ini muncul setelah

operator mengklik menu utamanya.
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Gambar 4.59 Perancangan Menu Utama Admin

f. Tampilan Form Buka Rekening

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan data- data pembuatan rekening adalah operator.

Gambar. 4.60 Tampilan form buka tabungan
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g. Tampilan Form Nasabah

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan data- data nasabah  adalah operator.

Gambar. 4.61 Tampilan form registrasi nasabah

h. Tampilan Form Anggota

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan data- data anggota adalah operator.
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Gambar. 4.62 Tampilan form registrasi anggota

i. Tampilan Form Penyetoran

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan transaksi penyetoran nasabah adalah operator.
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Gambar. 4.63 Tampilan form penyetoran operator

k. Tampilan Form Penarikan

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan transaksi penarikan nasabah adalah operator.

Gambar. 4.64 Tampilan form penarikan pada operator

l. Tampilan Form Angsuran

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator karena yang akan

menginputkan data transaksi ansuran pembiayaan adalah operator.
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Gambar. 4.65 Tampilan form angsuran pada operator

m. Tampilan Menu Nasabah

Tampilan menu utama ini muncul setalah nasabah dengan benar.

Gambar 4.66 Perancangan Menu Utama Nasabah
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n. Tampilan Sub Menu Nasabah

Tampilan sub menu utama Nasabah, sub menu ini muncul setelah

nasabah mengklik menu utamanya.

Gambar 4.67 Perancangan Menu Utama Admin

o. Tampilan Form Registrasi Anggota

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan nasabah karena yang

akan menginputkan dataregistrasi anggota dapat dilakukan operator dan nasabah

koperasi sidogiri.
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Gambar. 4.68 Tampilan form registrasi anggota pada nasabah

p. Tampilan Form Pengajuan Pembiayaan

Tampilan menu ini terdapat pada menu nasabah yang ingin mengajukan

pembiayaan ke koperasi sidogiri.
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Gambar. 4.69 Tampilan form pengajuan pembiayaan pada nasabah

q. Tampilan Info Pengajuan Pembiayaan

Tampilan menu ini terdapat pada menu nasabah yang ingin mengetahu

informasi pembiayaan yang di ajukannya.

Gambar. 4.70 Tampilan info pembiayaan pada nasabah
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r. Tampilan Menu Pimpinan

Tampilan menu utama ini muncul setalah pimpinan login dengan benar.

Gambar 4.71 Perancangan Menu Utama Admin

s. Tampilan Laporan Anggota

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan pimpinan karena

yang melihat dan mencetak laporan anggota adalah operator dan pimpinan.

Gambar 4.72 Perancangan laporan data anggota

t. Tampilan Laporan Nasabah

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan pimpinan karena

yang melihat dan mencetak laporan nasabah adalah operator dan pimpinan.

Gambar 4.73 Perancangan laporan data nasabah



122

u. Tampilan Laporan Pembiayaan

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan pimpinan karena

yang melihat dan mencetak laporan Pembiayaan adalah operator dan pimpinan.

Gambar 4.74 Perancangan laporan pembiayaan

v. Tampilan Laporan Transaksi

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan pimpinan karena

yang melihat dan mencetak laporan penyetoran adalah operator dan pimpinan.

Gambar 4.75 Perancangan laporan transaksi
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w. Tampilan Laporan tabungan

Tampilan menu ini terdapat pada menu operator dan pimpinan karena

yang melihat dan mencetak laporan tabungan adalah operator dan pimpinan.

Gambar 4.76 Perancangan laporan tabungan


