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ABSTRAK 

Dalam satu perguruan tinggi selalu terdapat koperasi yang didirikan 

secara swadaya dengan memperhitungkan konsep kebersamaan  dan salah satu 

unit dalam kopersi karyawan yang sedang di perhitungkan adalah unit simpan 

pinjam. Peminjaman membutuhan perhitungan yang sangat ketat agar tidak terjadi 

penyimpangan atau gagal laba. Dengan demikian sangat dibutuhkan sitem 

informasi untuk mengetahui berapa besar dana yang telah digunakan untuk 

anggota dan berapa besar laba yang diperoleh ketika terjadi  transaksi 

peminjaman. 

Hal yang sering  terjadi pada umumnya adalah kesalahan pendataan 

penagihan angsuran yang menyangkut tentang potongan pinjaman, hal ini dapat 

terjadi antara lain disebabkan kurangnya ketelitian dalam melakukan pencatatan 

penagihan baik penagihan angsuran ataupun potongan yang lain, sering terjadinya 

kesalahan perhitungan penagihan sehingga data history pinjaman tidak akurat.  

Dalam sistem informasi ada hal yang diterapkan guna mengatasi masalah 

terebut diantaranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi 

akuntansi keuangan untuk koperasi. Dengan adanya penerapan aplikasi simpan 

pinjam, data yang ada menjadi lebih terintegrasi antara data yang dimiliki 

pengurus dengan data pada tenaga administrasi. Selain itu aplikasi ini dapat 

mengurangi kesalahan pencatatan, pencarian data yang memakan waktu dan lain 

sebagainya. 
 

Kata kunci : usaha, simpan pinjam, sistem informasi 

 
 

1. PENDAHULUAN  

 Koperasi Maharani STIE Mahardhika  merupakan salah satu koperasi yang 

mempunyai usaha simpan pinjam dan usaha dagang. Sejak pertama kali didirikan 

koperasi ini telah memfokuskan dalam bidang usaha simpan pinjam, dimana hasil dari 
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simpanan para anggota koperasi selain dipinjamkan kembali juga digunakan untuk usaha 

dagang atau disebut ”usaha toko”. 

Pelayanan pada usaha simpan pinjam masih dilakukan dengan cara 

manual. Setiap anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam di koperasi 

dicatat didalam buku transaksi simpan pinjam anggota dan kemudian disalin ke 

dalam Microsoft Excel. Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya kesalahan 

pencatatan, pencarian data yang memakan waktu, dan lain sebagainya. 

Untuk meningkatkan pelayanan anggota, koperasi berusaha memudahkan 

dengan cara mempersiapkan teknologi informasi berupa aplikasi simpan pinjam 

koperasi yang terotomasi. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan koperasi 

dalam mengolah data keuangan koperasi khususnya data simpan pinjam.Untuk itu 

kami para peneliti ingin mengetahui: 

1. Bagaimana menganalisa dan menyusun aplikasi simpan pinjam koperasi pada 

STIE Mahardhika. 

2. Bagaimana membuat dan mendesain ulang kebutuhan sistem informasi simpan 

pinjam pada Koperasi Maharani STIE Mahardhika Surabaya. 

 

2. TINJAUAN TEORI 

Manajemen Koperasi 

Menurut Hendrojogi (1998:25), manajemen koperasi dalam hal ini merupakan 

proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota 

organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut tidak lepas dari prinsip-prinsip koperasi, salah satunya adalah 

prinsip : “Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi”, dimana para anggota 

memberikan kontrribusi pemodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan 

secara demokratis. Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau 

semua dengan tujuan berikut ini: 

1. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, 

sebagian daripadanya tidak dapat dibagikan. 

2. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi. 
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Teori Simpan Pinjam 

Teori simpan pinjam menjelaskan tentang pengertian sendiri dari simpan pinjam 

dan juga menjelaskan hal lainnya yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam pada 

umumnya. Keterangan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian simpan pinjam 

Menurut Tohar (2000:160), simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi 

maupun kepada koperasi dan anggota lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam 

biasanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam 

(USP) pada sebuah koperasi. 

2. Simpanan 

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk membayar uang simpanan pokok dan 

wajib. Kedua iuran simpanan tersebut tidak bisa diambil selama menjadi anggota 

koperasi dan hanya bisa diambil jika anggota sudah keluar dari keanggotaan, 

sedangkan simpanan sukarela boleh diambil sewaktu-waktu. 

Jenis simpanan koperasi pada umumnya adalah sebagai berikut : 

a. Simpanan pokok adalah iuran yang dibayar sewaktu pertama kali mendaftarkan 

diri menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak 

koperasi. Pembayaran iuran simpanan pokok hanya dilakukan 1 (satu) kali selama 

menjadi anggota. 

b. Simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayar setiap bulan selama menjadi 

anggota koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi. Besar 

iuran wajib ditentukan oleh keputusan dan kebijakan dari pihak koperasi tersebut 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

c. Simpanan sukarela adalah iuran yang dibayar sesuai keinginan selama menjadi 

anggota koperasi, dimana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan anggotanya 

(bersifat sukarela).  

3. Pinjaman 

Pemberian kredit pinjaman merupakan jasa atau bisnis yang beresiko, karena ada 

kemungkinan kredit yang diberikan tdak dapat tertagih (macet). 

Sehubungan hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi koperasi hanya memberikan 

pinjaman kepada anggota yang layak dengan melakukan seleksi setiap usulan kredit. 
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Konsep Dasar Sistem Informasi 

 Informasi dapat dihasilkan dari sistem informasi (information system) atau 

disebut juga information processing system. Menurut Lucas (1987:180), sistem informasi 

adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi satu sama 

lain membentuk satu kesatuan dalam mencapai sasaran. 

Komponen-komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Blok Input 

Blok Input adalah data yang digunakan dalam memasukkan sistem informasi yang 

termasuk media atau metode. 

2. Blok Model 

Blok Model adalah rangkaian gabungan antara prosedur logika dan model 

matematika yang akan mengolah data input. Sehingga diperoleh data output yang 

diinginkan. 

3. Blok Teknologi 

Blok Teknologi merupakan tool atau alat dalam sistem informasi yang diperoleh 

untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Hal 

tersebut terjadi saat proses sistem informasi sedang berjalan. 

4. Blok Output 

Blok Output adalah hasil dari sistem informasi berupa informasi yang berkualitas 

dan dokumentasi yang bermanfaat untuk manajemen dan seluruh pemakai sistem. 

Hasil ouput tersebut dapat berupa laporan atau dalam bentuk gambar grafik hasil dari 

proses transaksi.  

5. Blok Database 

Blok Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang 

tersimpan dan bertanggung jawab mengolah serta mengumpulkan data. Kumpulan 

dari data tersebut dapat dikelompokkan dalam struktur tabel atau file database.  

 

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian suatu sistem informasi 

yang utuh kedalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, peluang dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 

diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
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Analisa sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem selesai sebelum 

kemudian melangkah pada tahap perancangan sistem. Langkah-langkah dasar dalam 

melakukan analisis sistem adalah sebagai berikut : 

a. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

b. Understand, yaitu mengenal masalah. 

c. Analyze, yaitu menganalisa masalah. 

d. Report, yaitu membuat laporan hasil analisa. 

Setelah analisis sistem dilakukan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. 

Perancangan sistem mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan 

pemakai dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap 

kepada pemrogram dan ahli teknik lainnya yang terlibat. 

 

Bagan Alir Dokumen 

Menurut Jogiyanto (1999:129), bagan alir dokumen (document flowchart) atau 

disebut juga bagan alir formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan 

bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-

tembusannya. Bagan alir dokumen berfungsi untuk menggambarkan aliran suatu 

dokumen dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol sederhana.   

Dalam bagan alir dokumen, terdapat dua jenis, yaitu Document Flow, dan 

System Flow. 

 

1. Document Flow 

Simbol Arti Simbol Arti 

 Termianal yang 

menunjukkan 

sumber atau tujuan 

 Penyimpanan file 

 Dokumen sumber 

atau laporan 

 Konektor halaman 

   Operasi manual  Konektor off-page 
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 Catatan Akuntansi  Arus dokumen 

 Decision atau 

keputusan 

 Deskripsi proses 

atau komentar 

 

Gambar 3.1  Simbol Document Flow 

 

2. System Flow 

Simbol Arti Simbol Arti 

 Hard Copy  Database 

 Peragkat 

terminal input 

atau output 

 Kaset 

penyimpanan 

magnetis 

 Proses  Arus dokumen 

 Decision atau 

keputusan 

  

 

Gambar Simbol System Flow 

Sumber: SIM Jogiyanto ,1999 

 

Menurut Jogiyanto (1999:700), Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram 

yang digunakan untuk menggambarkan sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan 

dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data 

tersebut mengalir atau data tersebut disimpan. Lebih lanjut menurut Jogiyanto(1993:263) 

DFD merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. 

Menurut Jogiyanto (1999:714), Untuk memudahkan membaca DFD, maka 

penggambaran DFD disusun berdasarkan tingakatan atau level dari atas ke bawah, yaitu : 

Context Diagram, Diagram Zero (Level 0), Diagram Detail, Terminator atau External 

Entity atau Kesatuan Luar, Proses, Data Store (Penyimpan Data) 
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Entity Relationship Diagram 

Menurut Jogiyanto (1999:782), Entity Relationship Diagram(ERD) adalah 

suatu alat untuk mempresentasikan model data yang ada pada sistem dimana terdapat 

Entity dan Relationship. Entity merupakan objek yang ada dan terdefinisikan di dalam 

suatu organisasi dapat abstrak atau nyata, misal dapat berupa orang, objek atau waktu 

kejadian. Setiap entity mempunyai atribut atau karakteristik entity tersebut. 

Adapun elemen-elemen dari ERD ini adalah sebagai berikut: 

1. Entitas, adalah sesuatu yang dapat diidentifikasikan di dalam lingkup pemakai, 

sesuatu yang penting bagi pemakai dari sistem yang akan dikembangkan. 

2. Atribut, entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan karekteristik dari 

entitas. 

3. Pengidentifikasian, data-data entitas memiliki nama yang berfungsi untuk 

mengidentifikasikan mereka. Sebuah identifikasi dapat bersifat unik atau tidak unik. 

4. Hubungan atau relasi, berfungsi untuk menunjukkan hubungan satu entitas dengan 

entitas lain, hubungan ini boleh memiliki atribut. Banyaknya entitas dalam suatu 

relasi menunjukkan tingakat dari relasi yang bersangkutan, namun yang banyak 

digunakan dalam aplikasi-aplikasi adalah model yang menggunakan relasi tingkat 2 

(dua) atau yang disebut dengan hubungan biner. Hubungan biner ini memiliki 3 

(tiga) tipe yaitu hubungan biner satu ke satu, biner satu ke banyak dan hubungan 

biner banyak ke banyak. 

Menurut Jogiyanto (1999:782), Relationship adalah hubungan yang 

mewujudkan pemetaan antar entity. Fungsi untuk hubungan yang mewujudkan pemetaan 

antar entity. Jenis relationship diagram dapat berbentuk : One to One; One to Many; 

Many to Many. 

 

Sistem Basis Data 

Sistem basis data digunakan untuk mendesain dan menyusun rancangan 

database yang akan diterapkan dalam sistem informasi. Dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan, kemudian dibentuk ke dalam ERD maka dapat diperoleh rancangan database 

untuk sistem informasi. Sistem basis data dapat menjelaskan secara spesifik tentang 

database, table, view, maupun schema lainnya yang diperlukan oleh sistem. 

Kumpulan data-data yang merupakan informasi penting dalam proses sistem 

disimpan dalam bentuk database yang dikelompokkan dalam suatu nama table. Untuk 
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menampilkan hasil dari proses pengolahan data dapat dimasukkan kedalam system view. 

System view berfungsi untuk menampilkan output data yang diinginkan baik ke dalam 

bentuk laporan atau gambar grafik. 

 

Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen digunakan sebagai konsep dasar sistem informasi. 

Sistem informasi manajemen sendiri diikuti oleh 3 (tiga) aplikasi lain. Sistem Pendukung 

Keputusan (Decision Support System), Otomasi Perkantoran (Office Automation), dan 

Sistem Pakar (Expert System). 

Menurut Turban (2005:101), keempat aplikasi tersebut membentuk sistem 

informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System (CBIS). Sistem ini 

terintegrasi secara baik, sehingga memungkinkan untuk mempermudah dalam 

pengontrolan dan pengelolaan setiap data yang masuk. Selain itu, data yang tersimpan 

tidak mudah hilang apabila terjadi kerusakan pada perangkatnya atau kesalahan user. 

 

Siklus Pengembangan Sistem 

Siklus pengembangan sistem adalah sebuah aplikasi dalam pendekatan sistem 

untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem dibagi 

menjadi 5 (lima) tahap, antara lain : 

1. Perencanaan, yang meliputi perumusan masalah, pendefinisian masalah, penyatuan 

keobyektifan sistem,  mengenali bagian atau komponen sistem, melakukan studi 

kelayakan, menyiapkan sebuah proposal sistem, menyetujui atau menolak serta 

menetapkan sebuah mekanisme kontrol. 

2. Analisis, yang meliputi pengesahan studi sistem, pengorganisasian tim proyek, 

mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria sistem, menyiapkan 

proposal desain serta menyetujui atau menolak proyek desain. 

3. Desain, yang  meliputi persiapan detil desain sistem, mengenali konfigurasi alternatif 

sistem, melakukan evaluasi konfigurasi alternatif sistem, menyeleksi konfigurasi 

terbaik, menyiapkan proposal penerapan serta menyetujui atau menolak penerapan 

sistem. 

4. Penerapan, yang meliputi perencanaan penerapan, perumusan penerapan, pengenalan 

hardware dan software, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, 

melakukan pelatihan terhadap user, menyiapkan proposal penerapan sistem baru, 
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menyetujui atau menolak proposal sistem baru, serta menerapkan penggunaan sistem 

baru. 

5. Penggunaan, yang meliputi penggunaan sistem, audit sistem, perawatan sistem, 

menyiapkan proposal perancangan ulang, serta menyetujui atau menolak proposal 

perancangan ulang. Siklus pengambangan sistem merupakan jalan rekomendasi 

untuk melakukan sesuatu. Selain itu, siklus pengembangan sistem sangat diperlukan 

sebagai dasar metodologi dalam memecahkan masalah pada suatu sistem. 

Tujuan dari desain sistem adalah memberikan gambaran yang jelas kepada 

programmer atau ahli yang lain tentang rancang bangun yang lengkap untuk 

mengembangkan sistem seperti yang dibutuhkan oleh user.  

Kebutuhan-kebutuhan sistem yang harus diperhatikan dalam mendesain sistem 

adalah : 

1. Keandalan 

Keandalan (Reliability) menunjukkan seberapa besar sistem dapat diandalkan 

untuk melakukan proses yang dibutuhkan. Kemampuan sistem yang dapat 

membantu dalam penyelesaian masalah saat ini. 

2. Ketersediaan 

Ketersediaan (Availability) berarti bahwa sistem harus mudah diakses oleh 

pemakai. Seperti aplikasi yang user friendly, sehingga mudah dalam 

penggunaannya.  

3. Keluwesan 

Keluwesan (Flexibility) berarti bahwa sistem yang dikembangkan harus 

beradaptasi dengan kondisi lingkungan pemakai. 

4. Kemudahan Pemeliharaan 

Kemudahan Pemeliharaan (Maintain-Ability), setelah sistem sudah 

diimplementasikan maka sistem harus mudah dipelihara dalam perawatannya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Observasi 

 Melakukan survey dan wawancara secara langsung di STIE Mahardhika. 

Dari wawancara tersebut diperoleh data secara langsung dari Bagian Administrasi 

dan Manajemen serta Ketua Koperasi meliputi: prosedur pendaftaran anggota 

koperasi, pengajuan pinjaman, serta persetujuan pinjaman hingga proses 
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pelunasan pinjaman. Data-data yang telah diperoleh ini dapat digunakan untuk 

membuat sistem yang lebih baik dan optimal dikemudian hari. 

 

Analisa Sistem 

 Sistem yang terdapat pada Koperasi Maharani STIE Mahardhika adalah 

pendaftaran anggota, pengajuan pinjaman, persetujuan pinjaman, serta pelunasan 

pinjaman koperasi. Pendaftaran anggota ini sendiri terdiri dari beberapa proses 

antara lain : simpan data anggota koperasi, cetak buku simpan pinjam dan cetak 

laporan data anggota koperasi untuk diserahkan kepada pengurus koperasi, 

sedangkan untuk pengajuan pinjaman koperasi terdiri dari proses pemeriksaan 

status keanggotaan yang diikuti cek prasyarat pengajuan pinjaman serta cetak 

form prasyarat pengajuan pinjaman yang kemudian akan diberikan kepada 

pengurus koperasi untuk ditindak lanjuti. Proses persetujuan pinjaman terdiri dari 

beberapa rangkaian proses, yaitu proses pengecekan potongan gaji dan 

tanggungan pinjaman dimana dalam proses ini pengurus koperasi akan mendata 

kembali semua tanggungan yang masih dimiliki oleh anggota untuk kemudian 

dilakukan proses sinkronisasi antara besar nominal pengajuan pinjaman dengan 

besar tanggungan yang masih dimiliki. Dalam proses ini segala bentuk kebijakan 

dan keputusan yang berhubungan dengan persetujuan pinjaman ada pada hak 

pengurus koperasi. Proses pelunasan pinjaman juga terdiri dari beberapa 

rangkaian proses, yaitu proses perhitungan angsuran dan sisa pinjaman yang 

masih harus dilunasi oleh anggota beserta bunga pinjaman serta proses pembuatan 

laporan pelunasan pinjaman. 

 Setelah melakukan analisa ini, maka akan dirancang suatu sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan. Rancangan sistem yang dibuat berupa Data Flow 

Diagram (DFD) sebagai deskripsi alur dari sistem. 

 

4. HASIL DAN INTERPRETASI DATA 

Maharani adalah badan usaha yang berbentuk koperasi pegawai yang 

beranggotakan karyawan STIE Mahardhika. Koperasi Maharani ini didirikan pada 

tanggal 25 Februari 2002 yang berlokasi di Jl. Raya Juanda no 1 kav.A-1 
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Surabaya, dengan tujuan pokok untuk memberikan pelayanan dan 

mensejahterakan anggotanya. 

 Koperasi Maharani ini memiliki beberapa bagian, dimana setiap bagian 

dalam melakukan transaksi dan pembuatan laporan masih menggunakan cara 

manual dalam bentuk Microsoft Excel. 

 

Berikut Identitas dari Koperasi Maharani STIE Mahardhika Surabaya : 

Nama Koperasi : Koperasi Maharani 

Tanggal Berdiri : 25 Februari 2002  

Badan Hukum : 7299/BH/92, Tanggal 25 Mei 1992 

SIUP Nomor :         15/BH/402.4.13/II/2002, Tanggal 25 Februari 2002 

Alamat  :  Jl. Raya Juanda no 1 kav.A-1 Surabaya,  

 

Document Flow  

 Document flow yaitu bagan yang memiliki arus dokumen secara 

menyeluruh dari suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang 

terdapat didalam sistem. 

 Adapun document flow untuk proses pendaftaran anggota koperasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 
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ANGGOTA ADMINISTRASI PENGURUS
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FINISH

2

1

1

2

1

 

Gambar 4.1 Document Flow Proses Pendaftaran Anggota 

 Proses Pendaftaran Anggota Koperasi dimulai dari pengisian form 

registrasi dengan menyertakan uang pendaftaran, uang pendaftaran dalam hal ini 

adalah simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. 

 Form registrasi kemudian diserahkan kepada administrasi untuk disimpan 

pada lemari ordner yang ada, kemudian akan dibuatkan buku simpan pinjam dan 

data anggota yang terdaftar akan diserahkan kepada pengurus untuk diketahui. 

Untuk selanjutnya anggota baru yang sudah terdaftar diperkenankan melakukan 

transaksi peminjaman. Sedangkan untuk document flow proses pengajuan 

pinjaman koperasi dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Document Flow Proses Pengajuan Pinjaman 

 Proses Pengajuan Pinjaman sebelumnya didahului oleh proses 

pendaftaran anggota koperasi, jika sudah menjadi anggota koperasi, maka anggota 

bersangkutan diperkenankan untuk melakukan transaksi peminjaman maupun 

transaksi lainnya yang ada di unit-unit usaha koperasi. Untuk proses pengajuan 

pinjaman ini anggota harus mengisi formulir pengajuan pinjaman secara terperinci 

dan salah satu isian yang penting sekali adalah nominal peminjaman, jangka 

waktu peminjaman dan gaji kotor anggota, karena akan berdampak pada proses 

persetujuan pengurus. Setelah form pengajuan pinjaman terisi diserahkan kepada 
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administrasi untuk dicek status keanggotaan, apakah sudah terdaftar sebagai 

anggota atau belum, jika belum maka bagian administrasi akan memberikan 

formulir anggota baru, dan jika sudah menjadi anggota, maka bagian administarsi 

akan merekap seluruh pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota baik itu 

pinjaman yang masih ada maupun kebutuhan pokok yang dibeli secara potong 

gaji, kemudian rekap tersebut akan diserahkan kepada pengurus untuk diproses 

lebih lanjut. Sedangkan untuk document flow proses persetujuan pengurus 

koperasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Document Flow Proses Persetujuan Pengurus 

 



Tata Kelola Sistem .................(Sundjoto-Maya-Wulandari-Dani) hal. 87 - 132                            101 

 Proses persetujuan pengurus ini didahului oleh proses pendaftaran 

anggota baru dan proses pengajuan pinjaman oleh anggota. Setelah rekap 

pengajuan pinjaman diserahkan oleh administrasi, maka pengurus akan melihat 

gaji bersih anggota yang mengajukan pinjaman, dalam hal ini yang berwenang 

melihat gaji di bagian keuangan STIE Mahardhika Surabaya adalah ketua 

koperasi, kemudian ketua koperasi menginformasikan kepada bagian simpan 

pinjam untuk dijadikan patokan untuk memberikan persetujuan atau tidak. Jika 

peminjam masih memiliki tanggungan pinjaman yang belum lunas maka 

permohonan akan ditolak namun jika peminjam telah melunasi seluruh 

tanggungan pinjaman sebelumnya maka permohonan pinjaman dapat disetujui, 

setelah itu pengurus/bagian simpan pinjam akan membuat rekap pinjaman yang 

disetujui maupun yang ditolak untuk diserahkan kepada administrasi agar 

memanggil anggota-anggota yang ada didaftar rekap tersebut untuk memberikan 

uang dan tanda terima sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi, dari bukti tanda 

terima dan berdasar pada rekap dari pengurus, administrasi akan mencatatnya 

dalam tagihan bulanan pinjaman kedalam aplikasi Koperasi, yang kemudian akan 

menjadi suatu rekapan penagihan untuk diberikan kepada pekas atas 

sepengetahuan ketua koperasi. Selanjutnya, document flow proses pelunasan 

pinjaman dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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ANGGOTA ADMINISTRASI PENGURUS 
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Gambar 4.4 Document Flow Pelunasan Pinjaman 

 Proses Pelunasan Pinjaman ini terjadi jika anggota yang memiliki 

pinjaman di Koperasi dan telah melaksanakan angsuran minimal 1 (satu) kali, bisa 

melunasi pinjaman yang dipunyai, dengan cara membawa buku simpan pinjam 

yang dimilikinya dan sejumlah uang sesuai sisa angsuran ditambah bunga pada 

administrasi untuk di crosscheck dengan data yang dimiliki oleh administrasi, 

setelah sesuai maka anggota menyerahkan sejumlah uang kepada administrasi 

untuk dibuatkan tanda terima pelunasan pinjaman atau pelunasan angsuran 

diberikan kepada anggota bersangkutan, dan administrasi membuat rekap laporan 

pelunasan pinjaman untuk diberikan kepada Pengurus Koperasi. 
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System Flow 
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Gambar 4.5 System Flow Pendaftaran Anggota 

 System Flow Proses Pendaftaran Anggota Koperasi dimulai dari 

pengisian form registrasi dengan menyertakan uang pendaftaran, uang pendaftaran 

dalam hal ini adalah simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. 

 Form registrasi kemudian diserahkan kepada administrasi untuk 

dimasukkan pada pendaftaran anggota yang nantinya akan muncul kode anggota 

sesuai subsistem tempat anggota bekerja, kode anggota tersebut secara otomatis 
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akan menggenerate dan mereferensi pada data subsistem, kemudian akan 

dibuatkan buku simpan pinjam dan data anggota yang terdaftar akan diserahkan 

kepada pengurus untuk diketahui. Untuk selanjutnya anggota baru yang sudah 

terdaftar diperkenankan melakukan transaksi peminjaman. Sedangkan untuk 

system flow proses pengajuan pinjaman koperasi dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 System Flow Pengajuan Pinjaman 
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 System Flow Proses Pengajuan Pinjaman sebelumnya didahului oleh 

proses pendaftaran anggota koperasi, jika sudah menjadi anggota koperasi dengan 

melihat status keanggotaan pada Data Anggota, maka anggota bersangkutan 

diperkenankan untuk melakukan transaksi peminjaman maupun transaksi lainnya 

yang ada di unit-unit usaha koperasi. Untuk proses pengajuan pinjaman ini 

anggota harus mengisi formulir pengajuan pinjaman secara terperinci dan salah 

satu isian yang penting sekali adalah jenis pinjaman, nominal peminjaman, jangka 

waktu peminjaman dan gaji kotor anggota, karena akan berdampak pada proses 

persetujuan pengurus, data-data ini akan disimpan pada Data Jenis Pinjaman. 

Setelah form pengajuan pinjaman terisi diserahkan kepada administrasi untuk 

dicek status keanggotaan, apakah sudah terdaftar sebagai anggota atau belum, jika 

belum maka bagian administrasi akan memberikan formulir anggota baru, dan jika 

sudah menjadi anggota, maka bagian administarsi akan merekap seluruh 

pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota baik itu pinjaman yang masih ada 

maupun kebutuhan pokok yang dibeli secara potong gaji, kemudian rekap tersebut 

akan diserahkan kepada pengurus untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan untuk 

system flow proses persetujuan pengurus koperasi dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 



106                                                                        Media Mahardhika Vol. 12 No. 1 September 2013 

KARYAWAN ADMINISTRASI PENGURUS

Rekap Form 
Prasyarat 
Pengajuan 

Pinjaman disetujui

Bukti Tanda Terima 
Pinjaman

Bukti Tanda 
Terima Pinjaman

Disetujui ?

Yes

Rekap Form 
Prasyarat 
Pengajuan 

Pinjaman Terisi

Memeriksa Gaji dan 
Tanggungan Pinjaman

Data 
Potongan 

Gaji

Rekap Form 
Prasyarat 
Pengajuan 

Pinjaman disetujui

Data Jenis 
Pinjaman

Data 
Pelunasan 
Pinjaman

Data 
Pinjaman

FINISH No

Cetak Laporan Pinjaman 
Disetujui dan Tanda 

Terima

Laporan Pinjaman 
DIsetujui

Laporan Pinjaman 
DIsetujui

Data 
Anggota

Data Jenis 
Pinjaman

Data 
Pelunasan 
Pinjaman

Data 
Pinjaman

Data 
Potongan 

Gaji

Data Anggota

2

START

Uang

Uang

 

Gambar 4.7 System Flow Persetujuan Pinjaman 
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 System Flow Proses persetujuan pengurus ini didahului oleh proses 

pendaftaran anggota baru dan proses pengajuan pinjaman oleh anggota. Setelah 

rekap pengajuan pinjaman diserahkan oleh administrasi kepada pengurus, maka 

pengurus akan melihat gaji bersih anggota yang mengajukan pinjaman 

berdasarkan Data Jenis Pinjaman, Data Potongan Gaji, ataupun Data Pelunasan 

Pinjaman dalam hal ini yang berwenang melihat gaji di Bagian Keuangan STIE 

Mahardhika Surabaya adalah Ketua Koperasi, kemudian Ketua Koperasi 

menginformasikan kepada Bagian Simpan Pinjam untuk dijadikan patokan untuk 

memberikan persetujuan atau tidak. Jika peminjam masih memiliki tanggungan 

pinjaman yang belum lunas maka permohonan akan ditolak namun jika peminjam 

telah melunasi seluruh tanggungan pinjaman sebelumnya maka permohonan 

pinjaman dapat disetujui, setelah itu pengurus/bagian simpan pinjam akan 

membuat rekap pinjaman yang disetujui maupun yang ditolak untuk diserahkan 

kepada administrasi agar memanggil anggota-anggota yang ada didaftar rekap 

tersebut untuk memberikan uang dan tanda terima sebagai bukti bahwa telah 

terjadi transaksi, dari bukti tanda terima dan berdasar pada rekap dari pengurus, 

administrasi akan memasukkan data pinjaman tersebut kedalam aplikasi 

peminjaman dan disimpan pada Data Pinjaman, dan laporan yang dicetak oleh 

administrasi akan menjadi suatu rekapan penagihan untuk diberikan kepada Pekas 

atas sepengetahuan Ketua Koperasi. Selanjutnya, system flow proses pelunasan 

pinjaman dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 System Flow Pelunasan Pinjaman 

 

 System Flow Proses Pelunasan Pinjaman ini terjadi jika anggota yang 

memiliki pinjaman di Koperasi dan telah melaksanakan angsuran minimal 1 (satu) 

kali, bisa melunasi pinjaman yang dipunyai, dengan cara membawa buku simpan 

pinjam yang dimilikinya dan sejumlah uang sesuai sisa angsuran ditambah bunga 

pada administrasi untuk dicek dengan Data Pinjaman yang dimiliki oleh  

administrasi, setelah sesuai maka anggota menyerahkan sejumlah uang kepada 
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administrasi untuk divalidasi dengan Data Pinjaman untuk dibuatkan tanda terima 

pelunasan pinjaman atau pelunasan angsuran diberikan kepada anggota 

bersangkutan dan memberikan status pinjaman pada Data Pinjaman Lunas atau 

Terbayar, kemudian administrasi membuat rekap laporan pelunasan pinjaman 

untuk diberikan kepada Pengurus Koperasi. 

 

Context Diagram 

Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari data flow diagram 

(DFD). Dimana dalam context diagram ini dapat dilihat gambaran umum dari 

Aplikasi Peminjaman Uang pada Koperasi Maharani STIE Mahardhika yaitu 

berupa data-data apa saja yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh setiap pihak yang 

berpengaruh dalam setiap proses didalamnya. Adapun gambar context diagram 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Data Flow Diagram 
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digambarkan secara lebih detil proses-proses yang ada dalam proses-proses utama 

yang ada dalam data flow diagram level 0 yakni pada proses pendaftaran anggota 

terdapat proses pengecekan status keanggotaan, pada proses pengajuan pinjaman 

terdapat proses penyimpanan jenis pinjaman, proses persetujuan pengurus 

didalamnya terdapat proses potongan pinjaman, sedangkan untuk proses 

pelunasan pinjaman terdapat proses penyimpanan pelunasan angsuran. Adapun 

gambar DFD level 0 Sistem Informasi Peminjaman Uang adalah sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk gambar data flow diagram level 1 untuk subproses 

pendaftaran anggota koperasi dapat dilihat pada Gambar 4.11. Dimana sistem 

dimulai dari proses pengelolaan data anggota yang ada pada Koperasi Maharani 

STIE Mahardhika meliputi data subsistem dan data anggota. Lalu berlanjut ke 

proses cetak buku simpan pinjam dimana proses ini mencatat transaksi simpan 

pinjam anggota, selanjutnya adalah proses cetak laporan anggota yang meliputi 

Data Anggota pada Koperasi Maharani STIE Mahardhika.  

Adapun gambar DFD level 1 pada proses pendaftaran anggota sebagai berikut. 

 

  

 

Gambar 4.11  

DFD Level 1 Sub Proses Pendaftaran Anggota Koperasi Maharani 
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Pada data flow diagram level 1 untuk subproses pengajuan pinjaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.12. Sistem ini dimulai dari proses pemeriksaan status 

keanggotaan dalam sistem ini setiap anggota yang akan melakukan transaksi 

simpan pinjam akan dicek terlebih dahulu dengan memasukkan kode anggota. 

Setelah proses pemeriksaan status keanggotaan maka akan berlanjut pada proses 

prasyarat pengajuan pinjaman. Pada proses prasyarat pengajuan pinjaman ini 

terdapat fungsi penyimpanan jenis pinjaman dan memilih jenis pinjaman. Proses 

selanjutnya adalah proses cetak form prasyarat pengajuan pinjaman, yang terdiri 

dari membaca jenis pinjaman yang diajukan oleh anggota. Adapun gambar DFD 

level 1 pada proses pengajuan pinjaman sebagai berikut. 
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Pada data flow diagram level 1 untuk sub-proses persetujuan pinjaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.13. Sistem ini dimulai dari proses Pengecekan Gaji 

dan Tanggungan pinjaman anggota, dalam sistem ini setiap anggota yang akan 

melakukan transaksi simpan pinjam akan dicek terlebih dahulu dengan 

memasukkan kode anggota, berapa besar gaji bersih dan gaji kotor yang diterima, 

termasuk didalamnya adalah tanggungan yang masih dimiliki oleh anggota, yang 

digunakan oleh pengurus sebagai bahan pertimbangan menyetujui tidaknya 

pinjaman yang diajukan oleh anggota. Setelah proses pemeriksaan gaji dan 

tanggungan pinjaman maka akan berlanjut pada proses cetak laporan pinjaman 

dan Tanda terima pinjaman, pada proses ini terdapat fungsi penyimpanan jenis 

pinjaman, besar pinjaman yang disetujui, dan potongan yang telah disepakati oleh 

anggota. Adapun gambar DFD level 1 pada proses persetujuan pinjaman sebagai 

berikut: 

 



116                                                                        Media Mahardhika Vol. 12 No. 1 September 2013 

 

 

Gambar 4.13 

 DFD Level 1 Sub Proses Persetujuan Pinjaman Koperasi 

Pada data flow diagram level 1 untuk subproses pelunasan pinjaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.14. Sistem ini dimulai dari proses penghitungan total 

pelunasan atau angsuran pinjaman, dalam system ini setiap anggota yang akan 

melakukan transaksi pelunasan akan dicek terlebih dahulu angsuran pinjaman 

yang terbayar sudah berapa kali yang diambil dari data pinjaman, untuk prosesnya 

dengan memasukkan kode anggota pada form pelunasan. Setelah proses 

penghitungan total pelunasan atau angsuran pinjaman maka akan berlanjut pada 

proses cetak laporan pelunasan atau angsuran pinjaman, pada proses ini terdapat 

fungsi penyimpanan jenis pinjaman, besar pinjaman yang dilunasi atau status 

Data Rekap Prasyarat  
Pengajuan Pinjaman  

Terisi 

Info Rekap Prasyarat  
Pengajuan Pinjaman  

Disetujui 

Validasi Persetujuan  
Pengurus 

Info Rekap Prasyarat  
Pengajuan Pinjaman  

Terisi 

Data Rekap Prasyarat  
Pengajuan Pinjaman  

Disetujui 

Bukti Tanda Terima 

Laporan Pinjaman  
Disetujui 

Laporan Pinjaman  
Disetujui 

Read Anggota 
Read Jenis Pinjaman 

Read Potongan Gaji 
Read Pinjaman 

Read Pelunasan 

Read Anggota 
Read Jenis Pinjaman 

Read Potongan Gaji 

Read Pinjaman 
Read Pelunasan 

Save Potongan 

Save Pinjaman 

ANGGOTA 

PENGURUS  
KOPERASI 

3 Jenis Pinjaman 

5 Pinjaman 

6 Pelunasan Pinjaman 

4 Potongan Gaji 

2 Anggota 

1.3.1 
Pengecekan Gaji dan  

Tanggungan Pinjaman 

1.3.2 
Cetak Laporan  

Pinjaman Disetujui dan  
Tanda Terima 



Tata Kelola Sistem .................(Sundjoto-Maya-Wulandari-Dani) hal. 87 - 132                            117 

terbayar, dan menyimpannya dalam data pinjaman. Adapun gambar DFD level 1 

pada proses pelunasan pinjaman sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4.14 

 DFD Level 1 Sub Proses Pelunasan Pinjaman Koperasi 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan basis data yang ada 

pada. ERD itu sendiri terdiri dari 2 macam, yakni Conceptual Data Model (CDM) 

dan Physical Data Model (PDM). Berikut penjelasan dari masing-masing jenis 

ERD tersebut. 

 

 

Data Pelunasan atau  
Angsuran Pinjaman  

Terbayar 

Info Pelunasan atau  
Angsuran Pinjaman  

Terbayar 

Data Pelunasan atau  
Angsuran Pinjaman  

Terbayar 

Laporan Pelunasan  
atau Angsuran  

Pinjaman Laporan Pelunasan  
atau Angsuran  

Pinjaman 

Read Anggota 

Read Pinjaman 

Read Pelunasan  
Pinjaman 

Save Pinjaman 

Save Pelunasan 

Read Anggota 

Read Pinjaman 

Read Pelunasan 

ANGGOTA 

PENGURUS  
KOPERASI 

5 Pinjaman 

6 Pelunasan Pinjaman 

2 Anggota 

1.4.1 
Penghitungan Total  

Pelunasan atau  
Angsuran Pinjaman 

1.4.2 
Cetak Laporan  

Pelunasan atau  
Angsuran Pinjaman 
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Conceptual Data Model (CDM) 

 Conceptual data model pada proses Rancang Bangun Aplikasi 

Peminjaman Uang pada Koperasi Maharani STIE Mahardhika merupakan 

gambaran dari struktur database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem. 

Gambar conceptual data model tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

Gambar 4.15  

CDM Aplikasi Peminjaman Uang Koperasi Maharani 

 

Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model pada proses Aplikasi Peminjaman Uang pada 

Koperasi Maharani STIE Mahardhika merupakan gambaran dari struktur database 

yang akan digunakan dalam pembuatan sistem beserta hasil relasi dari hubungan 

antar table yang terkait. Adapun gambar physical data model tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16  

PDM Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi 

 

Struktur Basis Data dan Tabel 

 Dalam sub bab ini akan dijelaskan struktur dari tabel-tabel yang akan 

digunakan dalam pembuatan Aplikasi Peminjaman Uang pada Koperasi Maharani 

STIE Mahardhika. Data-data di bawah ini akan menjelaskan satu-persatu detil dari 

struktur tabel untuk setiap tabel. 

  

Tabel Subsistem  

Nama table : Subsistem  

Fungsi  : Menyimpan data subsistem 

Primary Key : IDSubsistem  

Foreign Key : - 
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Tabel 4.1 Subsistem  

Field Name Type Field Size Description 

IDSubsistem  VARCHAR 10 ID  Subsistem  

NamaSubsistem  VARCHAR 1024 Nama Subsistem  

 

Tabel Subsistem  digunakan sebagai identifier data dari anggota koperasi, validasi login, 

validasi alamat pengiriman, dan konfirmasi email yang memiliki keterangan: 

o IDSubsistem  : VarChar(10), merupakan primary key dari tabel Subsistem  

yang terdiri dari karakter huruf atau angka. IdSubsistem  

bersifat unik dan tetap, membaca 10 (sepuluh) karakter dari 

IdSubsistem  anggota koperasi. 

o NamaSubsistem  : VarChar(1024), penjelasan dari nama subsistem  IdSubsistem  

yang mampu menampung karakter atau angka sepanjang 1024 

karakter. 

 

Tabel Anggota 

Nama table : Anggota 

Fungsi : Menyimpan data anggota 

Primary Key : IDAnggota 

Foreign Key : IDSubsistem 

 

Tabel 4.2 Anggota 

Field Name Type Field Size Description 

NoAnggota VARCHAR 5 No Anggota 

IDSubsistem VARCHAR 10 ID  Subsistem 

NamaAnggota VARCHAR 1024 Nama Anggota 

AlamatP VARCHAR 1024 Alamat  

KotaP VARCHAR 1024 Kota  

 

Tabel Anggota digunakan sebagai penyimpanan data dari anggota koperasi, 

validasi login, dan konfirmasi yang memiliki keterangan: 
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o IDAnggota : VarChar(5), merupakan primary key dari tabel anggota yang 

terdiri dari karakter huruf atau angka. 

o IDSubsistem :  VarChar(10), merupakan foreign key dari tabel Subsistem. 

o NamaAnggota : VarChar(1024), merupakan nama dari anggota. 

o AlamatP : VarChar(1024), merupakan alamat anggota koperasi. 

o KotaP : VarChar(1024), merupakan kota tempat tinggal dari anggota 

koperasi. 

 

Tabel Pinjaman 

Nama table : Pinjaman 

Fungsi : Menyimpan data pinjaman 

Primary Key : IDPinjaman 

Foreign Key : IDJenisPinjaman, NoAnggota, OperatorID, IDPotonganGaji 

 

Tabel 4.3 Pinjaman 

Field Name Type Field Size Description 

IDPinjaman INTEGER - Id Pinjaman 

IDJenisPinjaman VARCHAR 5 ID Jenis Pinjaman 

NoAnggota VARCHAR 5 No Anggota 

IDPotonganGaji VARCHAR 5 IDPotonganGaji 

OperatorID INTEGER - Operator ID 

TanggalP DATE - Tanggal Pinjaman 

JumlahPengajuan NUMERIC 8,2 
Jumlah Nominal 

Pengajuan 

JumlahDisetujui NUMERIC 8,2 
Jumlah Nominal 

Disetujui 

JangkaWaktu INTEGER  Jangka Waktu Pinjaman 

Bunga DECIMAL  Bunga Pinjaman 

StatusDisetujui SMALLINT  Status Pinjaman 

Keterangan VARCHAR 1024 Keterangan Pinjaman 
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Tabel Pinjaman digunakan sebagai penyimpanan data dari pinjaman anggota 

koperasi yang memiliki keterangan: 

o IDPinjaman : Serial, merupakan primary key dari tabel pinjaman yang 

terdiri dari serial noanggota koperasi yang mengacu pada 

IdSubsistem  anggota koperasi. 

o IDJenisPinjaman : VarChar(5), merupakan foreign key dari tabel Jenis Pinjaman. 

o NoAnggota : VarChar(5), merupakan foreign key dari tabel Anggota. 

o IDPotonganGaji : VarChar(5), merupakan foreign key dari tabel Potongan Gaji. 

o OperatorID : Integer, merupakan foreign key dari tabel Operator. 

o Tanggal : Date, merupakan tanggal ketika anggota koperasi melakukan 

transaksi pinjaman.  

o JmlPengajuan : Numeric(8,2), merupakan besar nominal jumlah pinjaman 

yang diajukan oleh anggota koperasi. 

o JmlDisetujui  : Numeric(8,2), merupakan besar nominal jumlah pinjaman dari 

anggota koperasi yang disetujui oleh pengurus 

o JangkaWaktu : Integer, merupakan interval waktu yang diajukan untuk 

pelunasan pinjaman oleh anggota koperasi. 

o Bunga : Decimal, merupakan bunga pinjaman. 

o StatusDisetujui : SmallInt, menandakan status daripada pinjaman yang diajukan 

oleh anggota, apakah disetujui atau tidak. 

o Keterangan : VarChar(1024),  untuk menyimpan keterangan dari data 

pinjaman koperasi. 

 

Tabel Jenis Pinjaman 

Nama table : Jenis Pinjaman 

Fungsi : Menyimpan data jenis pinjaman 

Primary Key : IDJenisPinjaman 

Foreign Key : - 
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Tabel 4.4 Jenis Pinjaman 

Field Name Type Field Size Description 

IDJenisPinjaman VARCHAR 5 Id Jenis Pinjaman 

NamaPinjaman VARCHAR 1024 Nama Jenis Pinjaman 

Max MONEY - Maksimum Pinjaman 

BungaP DECIMAL 10 Bunga Pinjaman 

 

Tabel Jenis Pinjaman digunakan sebagai penyimpanan data dari jenis pinjaman 

anggota koperasi yang memiliki keterangan: 

o IDJenisPinjaman : VarChar(5), merupakan primary key dari tabel jenis 

pinjaman. 

o Nama Pinjaman :  VarChar(1024),  merupakan nama jenis pinjaman.  

o Max : Money, merupakan jumlah maksimal uang yang dapat di 

pinjam. 

o BungaP : Decimal(10), merupakan bunga pinjaman perbulan. 

 

Tabel Potongan Gaji 

Nama table : Pelunasan Pinjaman 

Fungsi  : Menyimpan data Potongan Gaji 

Primary Key : IDPotonganGaji 

Foreign Key : - 

 

Tabel 4.6 Potongan Gaji 

Field Name Type Field Size Description 

IDPotonganGaji VARCHAR 5 ID Potongan Gaji 

Toko NUMERIC 8,2 Potongan Toko 

BANK NUMERIC 8,2 Potongan Bank 

LAINLAIN NUMERIC 8,2 Potongan Lain-lain 

ASURANSI NUMERIC 8,2 Potongan Asuransi 

Tabel Potongan Gaji digunakan sebagai penyimpanan data potongan gaji anggota 

koperasi yang memiliki keterangan: 

o IDPotonganGaji: VarChar(10), merupakan primary key dari tabel Potongan Gaji . 
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o Toko : Numeric (8,2),  berisi penjelasan potongan toko yang masih 

dimiliki oleh anggota. 

o Bank :  Numeric (8,2),  berisi penjelasan potongan di Bank yang masih 

dimiliki oleh anggota. 

o LainLain :  Numeric (8,2),  berisi mengenai penjelasan potongan selain yang 

tertera ditabel potongan gaji yang masih dimiliki oleh anggota. 

o Asuransi :  Numeric (8,2),  berisi penjelasan mengenai potongan asuransi 

yang masih dimiliki oleh anggota. 

 

Desain Input Output 

Desain input output merupakan rancangan input output berupa form untuk 

memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari pengolahan data. 

Desain input output juga merupakan acuan pembuat aplikasi dalam merancang dan 

membangun sistem. 

 

Desain Form Login 

Sebelum mengakses program, hendaknya ada proses untuk mengidentifikasi 

user dimana nantinya dari identifikasi tersebut akan menentukan hak akses masing-

masing dari tiap user. Untuk mengidentifikasi user, user perlu memasukkan username 

dan password. Jika username dan password tidak teridentifikasi maka akan muncul pesan 

invalid user, jika Username dan Password teridentifikasi maka muncul pesan validated 

user. Adapun Gambar 4.17. merupakan desain input untuk mengidentifikasi user.  

 

Username

Password

CancelLogin

Login

 

Gambar 4.17  Desain Form Login 
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Desain Form Ganti Password 

Form Ganti Password ini digunakan untuk merubah username dan userpass 

yang telah dibuat default pada pembuatan akses user. Pada awal proses semua field tidak 

aktif. Untuk mengaktifkannya user perlu menekan button ganti. Ketika akan merubah 

password akan dilakukan pengecekan, antara lain, apabila password lama yang 

dimasukkan kedalam textbox tidak sama dengan password lama yang tersimpan maka 

perubahan akan gagal, lalu apabila password baru pertama dan kedua tidak sama maka 

proses perubahan akan gagal. Adapun Gambar 4.18  merupakan desain input untuk Ganti 

Password 

Password Lama

Password Baru

BatalGanti

Password Baru

 

Gambar 4.18  Desain Form Ganti Password 

 

Desain Form Master Subsistem  

Form Master Subsistem  ini digunakan untuk mengisikan nama-nama 

Subsistem  yang ada dilingkungan Koperasi Maharani STIE MAHARDHIKA    dimana 

sebagian besar anggota koperasi bekerja. Pada awal proses admin harus memasukkan 

kode yang akan digunakan untuk pengelompokan Subsistem  dimana mempunyai kode 

yang unik untuk digunakan sebagai bagian dari kode anggota. Adapun Gambar 4.19.  

merupakan desain input untuk mengisikan kode dan nama Subsistem  

Subsistem

KeluarSimpan

Kode

 

Gambar 4.19  Desain Form Master Subsistem  
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Desain Form Master Anggota 

Form Master Anggota ini digunakan untuk mengisikan nama anggota yang ada 

dilingkungan Koperasi Maharani STIE Mahardhika. Pada awal proses admin harus 

memasukkan nama subsistem yang akan digunakan untuk pengelompokan nama anggota 

dimana kode untuk anggota akan digenerate secara otomatis. Masing-masing anggota 

mempunyai kode yang unik untuk digunakan sebagai bagian dari setiap transaksi yang 

dilakukan. Misalkan ada anggota yang pindah subsistem, kode anggota tidak akan 

berubah, yang dirubah hanya subsistemnya saja.  Adapun Gambar 4.20.  merupakan 

desain input untuk mengisikan nama anggota. 

 

Subsistem

Cari

Kode Nama Alamat Kota

Nomor

Nama

 

Gambar 4.20  Desain Form Master Anggota 

 

Desain Form  Master Jenis Pinjaman 

Form Master Jenis Pinjaman ini digunakan untuk mengisikan nama jenis 

pinjaman yang ditawarkan oleh Koperasi Maharani STIE Mahardhika  kepada anggota. 

Pada awal proses admin harus memasukkan nama dari jenis pinjaman, misalkan nama 

Bank yang bersedia menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi. 

Setelah nama jenis pinjaman, alamat, dan kota kemudian disimpan, maka akan muncul 

kode untuk masing-masing jenis pinjaman. Jenis pinjaman ini akan digunakan untuk 

mengidentifikasi pinjaman-pinjaman yang ada di Koperasi Maharani STIE Mahardhika, 

kode untuk jenis pinjaman akan digenerate secara otomatis. Masing-masing jenis 

pinjaman mempunyai kode yang unik untuk digunakan sebagai bagian dari setiap 

transaksi yang dilakukan. Adapun Gambar 4.21. merupakan desain input untuk 

mengisikan nama jenis pinjaman. 
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Gambar 4.21  Desain Form Jenis Pinjaman 

 

Desain Form Pengajuan Pinjaman 

Form Pengajuan Pinjaman ini digunakan untuk mengisikan permohonan 

pengajuan pinjaman anggota Koperasi Maharani STIE Mahardhika. Pada awal proses 

admin harus memasukkan nomor anggota dan secara otomatis data subsistem , nama, 

alamat, kota, akan muncul secara otomatis, admin tinggal mengisikan beberapa data 

pinjaman yang diajukan dan besar tanggungan yang masih dipunyai oleh setiap anggota, 

kemudian data pengajuan pinjaman ini aka disimpan untuk dijadikan dasar pengurus 

untuk menyetujui ataupun menolak pinjaman yang diajukan oleh anggota. Setiap 

pengajuan pinjaman yang sudah dimasukkan akan muncul kode pengajuan pinjaman  

kode untuk pengajuan pinjaman akan digenerate secara otomatis. Masing-masing 

permohonan pengajuan pinjaman mempunyai kode yang unique untuk digunakan sebagai 

bagian dari setiap transaksi yang dilakukan.  Adapun Gambar 4.22.  merupakan desain 

input untuk mengisikan pengajuan pinjaman. 
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No Anggota

Subsistem

Nama

Simpan

List View

Cari

Alamat

Kota

Pinjaman

Jumlah

Jangka Waktu Bulan

Bunga %

Gaji Kotor

Total Angsuran /bln

Keluar

 

Gambar 4.22  Desain Form Pengajuan Pinjaman 

 

Desain Form Pelunasan Pinjaman 

Form Pelunasan Pinjaman ini digunakan untuk anggota Koperasi Maharani 

STIE Mahardhika yang ingin melunasi pinjaman yang masih ada. Pada awal proses 

admin harus memasukkan nomor anggota dan secara otomatis data subsistem , nama, dan 

data pinjaman yang masih ada akan muncul secara otomatis, admin tinggal memilih 

pinjaman yang ada untuk dilunasi oleh anggota, kemudian data ini akan disimpan agar  

pada periode berikutnya anggota yang bersangkutan tidak tertagih. Adapun Gambar 4.24  

merupakan desain input untuk mengisikan data pelunasan pinjaman. 

 

ID Anggota

Subsistem

Nama

Simpan

Cari

Keluar

Jumlah yang harus dibayar Rp. . . .

 

Gambar 4.23  Desain Form Pelunasan Pinjaman 
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Desain Form Persetujuan Pengurus 

Form Persetujuan Pengurus ini digunakan untuk memvalidasi permohonan 

pengajuan pinjaman anggota Koperasi Maharani STIE Mahardhika. Pada awal proses 

pengurus harus memasukkan nomor anggota dan secara otomatis data subsistem , nama, 

alamat, kota, dan data besar pinjaman akan muncul secara otomatis, pengurus tinggal 

mengisikan beberapa data potongan yang memungkinkan pinjaman tersebut bisa disetujui 

ataupun ditolak dan bisa diterima oleh anggota. kemudian data persetujuan ini akan 

disimpan untuk dijadikan dasar admin untuk melakukan penagihan kepada anggota pada 

periode berikutnya. Adapun Gambar 4.25  merupakan desain input untuk mengisikan 

Persetujuan Pengurus. 

 

No Anggota

Subsistem

Nama

Simpan

Pengajuan Pinjaman

Jangka Waktu

Bunga

Angsuran / Bulan

Keluar

Gaji Kotor

Sisa Gaji

Jumlah

Jangka Waktu

Bunga

Angsuran / Bulan

Potong Mulai

Alasan TOLAK

Validasi Setuju Tolak

 

Gambar 4.24  Desain Form Persetujuan Pengurus 

 

Desain Form Report Pinjaman Ditolak  

Form Report Pengajuan Pinjaman ini digunakan untuk memberitahukan kepada 

pengurus mengenai berapa banyak pengajuan pinjaman yang ditolak dari setiap subsistem 
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pada periode tertentu. Laporan ini akan terbentuk dengan memilih opsi bulan dan tahun 

berjalan. Adapun Gambar 4.28. merupakan desain dari Form Report Pengajuan Pinjaman 

ditolak.  

 

 

Gambar 4.28 Desain Form Report Rekapitulasi Pengajuan Pinjaman 

 

Desain Form Report Pengajuan Pinjaman Disetujui 

Form Report Pengajuan Pinjaman Disetujui ini digunakan untuk 

memberitahukan kepada pengurus mengenai berapa banyak pengajuan pinjaman yang 

disetujui dari setiap subsistem pada periode tertentu. Adapun Gambar 4.29. merupakan 

desain dari Form Report Pengajuam Pinjaman yang disetujui.  

 

 

 

Gambar 4.26 Desain Form Report Pengajuan Pinjaman Disetujui 
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Desain Form Report Angsuran Pinjaman 

Form Report Angsuran Pinjaman ini digunakan untuk memberitahukan kepada 

pengurus dan peminjam mengenai berapa angsuran yang sudah terbayar maupun belum 

untuk setiap anggota pada periode tertentu. Laporan ini akan terbentuk dengan 

mengentrikan kode anggota.  

 

5. SIMPULAN 

Dengan menganalisa sistem informasi peminjaman uang pada koperasi 

Maharani STIE Mahardhika Surabaya dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Analisa Sistem Informasi Peminjaman Uang ini akan digunakan oleh 

Koperasi Maharani STIE Mahardhika Surabaya untuk pendataan pinjaman 

uang koperasi yang lebih detail dan real time sehingga data untuk koperasi 

lebih akurat dan terpantau. 

2. Dengan menganalisa Sistem Informasi Peminjaman Uang pada Koperasi 

Maharani STIE Mahardhika Surabaya ini dapat mempermudah bagian 

administrasi dan pengurus koperasi dalam hal pendataan peminjaman yang 

terjadi setiap saat. 

3. Aplikasi yang telah dibuat ini dapat menangani seluruh proses peminjaman 

yang terjadi pada koperasi. 

4. Aplikasi yang telah dibuat dapat menunjang pembuatan laporan yang lebih 

efektif dan efisien. 
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